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1. Загальні положення
1.1. Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня у НУ0 3  України імені П. Л. Шупика (далі -  
Положення) розроблене відповідно до законів України «Про освіту», «Про 
вищу освіту», Положення про проведення практики студентів вищих 
навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти 
України від 08.04.1993 р. № 93 (зі змінами), листа Міністерства освіти і науки 
України від 07.02.09 р. 1/9-93 «Про практичну підготовку студентів», 
Рекомендацій про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 
України, ухвалених рішенням Вченої ради Державної наукової установи 
«Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від 24 квітня 2013 року 
(протокол № 5) та погоджених Федерацією роботодавців України 22 квітня 
2013 року.

1.2. Це Положення визначає загальні питання організації, проведення і 
підведення підсумків усіх видів практики здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня за відповідними формами навчання та спеціальностями.

1.3. Практична підготовка здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня як одна із форм організації освітнього процесу 
здійснюється шляхом проходження практики на базах практики, які 
забезпечують практичну підготовку.

У НУ0 3  України імені П. Л. Шупика практична підготовка є невід’ємною 
складовою освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня та проводиться на базах практики.

1.4. Практична підготовка здійснюється в умовах професійної діяльності 
під керівництвом науково-педагогічного працівника НУ0 3  України імені 
П. Л. Шупика та фахівця від бази практики.

2. Мета і завдання практики
2.1. Метою практики є оволодіння з добувачами вищої освіти другого 

(магістерського) рівня сучасними методами, формами організації праці в галузі
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їхньої майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у НУ03  
України імені П. Л. Шупика знань, професійних умінь і навичок для прийняття 
самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах, виховання 
потреби систематично оновлювати свої знання, творчо застосовувати отримані 
знання у практичній діяльності.

2.2. Практика здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 
передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні 
потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітніх 
програм.

2.3. Залежно від мети і завдань визначають такі види практики: 
навчальна, виробнича (переддипломна).

2.4. Завдання навчальної практики -  ознайомити здобувачів вищої освіти 
другого (магістерського) рівня зі специфікою майбутньої професії, сформувати 
первинні професійні уміння, навички, компетентності із дисциплін загальної та 
професійної підготовки. Навчальна практика здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня залежно від спеціальності проводиться в структурних 
підрозділах НУ0 3  України імені П. Л. Шупика (лабораторії, кабінети, 
комп’ютерні класи тощо), в організаціях, на підприємствах відповідного 
профілю на основі договорів (додаток 1) з базами практики НУ03  України 
імені П. Л. Шупика.

2.5. Завдання виробничої (переддипломної) практики -  поглибити та 
закріпити теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, сформувати 
та поглибити компетентності за відповідною спеціальністю. Під час цього виду 
практики відбувається збір фактичного матеріалу для виконання 
кваліфікаційної роботи. Цей вид практики є невід'ємною частиною підготовки 
до професійної діяльності майбутніх висококваліфікованих фахівців, які 
готуються до виконання певних професійних функцій та обов’язків на посаді, 
де вони працюватимуть.

2.6. Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності, їх форми, 
тривалість і терміни проведення визначаються освітніми програмами та 
навчальними планами.

2.7. Зміст і послідовність практики визначається програмою практики 
певної спеціальності.

2.8. Програма практики містить такі розділи:
- вступ;
-мета, завдання практики, компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти у процесі проходження практики;
- види та терміни проходження практики;
- форми і методи контролю;
- критерії оцінювання;
2.9. Програма практики повинна переглядатися і доопрацьовуватися не 

рідше, ніж один раз на п’ять років.
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3. Організація та керівництво практикою
3.1. Загальна організація практики здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня та контроль за її проведенням у НУ0 3  України імені 
П. Л. Шупика здійснюється проректором з науково-педагогічної роботи.

3.2. Відповідальність за організацію та проведення практики покладається 
на завідувача випускової кафедри.

3.3. Завідувач випускової кафедри:
1) забезпечує розробку програми практики, контролює їх виконання;
2) планує керівництво практикою науково-педагогічними працівниками;
3.4. Безпосереднє керівництво практиками і виконання програм практик 

забезпечують кафедри, відповідальні за їх проведення.
3.5. Здобувані вищої освіти можуть проходити практику за місцем 

роботи або на базах практик, які плануються як місця їхнього майбутнього 
працевлаштування.

3.6. В обов’язки керівника практики від кафедри входить:
1) до початку практики видати кожному здобувану направлення на 

практику;
2) представити здобувачів керівнику бази практики, який закріплює 

здобувачів за керівниками від бази практики;
3) надавати здобувачам методичну допомогу у вирішенні завдань, 

визначених програмою практики;
4) подавати завідувачу кафедри пропозиції щодо поліпшення програми 

практики
3.7. Розподіл здобувачів на бази практики готується не пізніше 10 днів до 

початку практики.
3.8. Обов’язки керівників практики від бази практики:
1) забезпечити необхідні умови для виконання здобувачами програми 

практики.
2) забезпечити облік виходів на базу практики здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня. Про порушення трудової дисципліни, правил 
внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти НУ03  України 
імені П. Л. Шупика;

3) забезпечити дотримання здобувачами правил і норм охорони праці, 
техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної охорони;

4) підтвердити результати проходження практики здобувачем вищої 
освіти другого (магістерського) рівня підписом у відповідних документах.

3.9. Здобувані вищої освіти другого (магістерського) рівня при 
проходженні практики зобов’язані:

1) до початку практики одержати від керівника практики від кафедри 
консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

2) своєчасно прибути на базу практики;
3) у повному обсязі виконати всі завдання, передбачені програмою 

практики і вказівками керівників практики від кафедри та бази практики;
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4) вивчити і дотримуватися правил внутрішнього розпорядку бази 
практики, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії 
та протипожежної охорони;

5) своєчасно подати керівнику практики від кафедри звітну 
документацію, що вимагається програмою практики.

3.10. У разі запровадження надзвичайної ситуації (чи відповідних зон 
епідеміологічної ситуації) практика проводиться у дистанційному режимі.

3.11. Керівництво практикою є складовою навчальної роботи науково- 
педагогічного працівника.

4. Бази практики
4.1. Практика здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 

проводиться на базах практики, які мають відповідати вимогам програми.
4.2. База практики -  це установа, підприємство, організація різної форми 

власності та підпорядкованості, що призначена для проведення практики 
здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня і повинна забезпечувати 
виконання програми практики.

Підприємства, організації, установи, які є базами практики, повинні 
враховувати специфіку спеціальності, мати кваліфікованих спеціалістів для 
керівництва практикою та необхідну матеріальну і методичну базу.

4.3. З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь- 
яких форм власності) НУ03  України імені П. Л. Шупика завчасно укладає 
договори на проведення практики за встановленою формою. Тривалість дії 
договорів погоджується сторонами та може визначатися на період конкретного 
виду практики або терміном до п’яти років.

4.4 Визначення бази практики здійснюється завідувачем випускової 
кафедри НУ0 3  України імені П. Л. Шупика відповідно до змісту, завдань 
практики на основі укладених договорів.

4.5. Договір за встановленою формою підписується у двох примірниках: 
один -  для НУ0 3  України імені П. Л. Шупика, другий -  для бази практики. 
Примірник договору НУ0 3  України імені П. Л. Шупика реєструється у 
відповідному журналі та зберігається на кафедрі.

4.6. У разі необхідності, на вимогу бази практики, здобувачів вищої 
освіти другого (магістерського) рівня надаються листи (клопотання) про 
прийняття на практику. Листи оформляються відділом магістратури НУ03 
України імені П. Л. Шупика та підписуються проректором з науково- 
педагогічної роботи.

4.7. На здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які 
проходять практику, поширюються законодавство України про працю та 
Правила внутрішнього розпорядку бази практики.

5. Підведення підсумків практики
5.1. Після закінчення терміну практики здобувані вищої освіти другого 

(магістерського) рівня надають звіт про виконання програми практики 
(додаток 3).



До звіту з практики додаються наступні документи (додаток 2):
- щоденник практики;
- календарний графік проходження практики;
- характеристика за підписом керівника бази практики.
5.2. Критерії оцінювання практики визначаються програмою практики 

відповідної спеціальності підготовки здобувачів вищої освіти.
Приклад оцінювання звіту про виконання програми практики наведено в 

таблиці 1.
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Таблиця 1.
Оцінювання звіту про виконання програми практики здобувачів вищої 

освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»_____
Назва документа з пакету звіту Повнота викладу Оцінка за 100 

бальною шкалою, 
максимальний бал

Щоденник з практики Стандартне оформлення Не оцінюється
Календарний графік 
проходження практики

Обов’язкове заповнення, деталізація 
виконаної роботи

25

Робочі записи під час 
практики

Не обов’язкові до заповнення, проте їх 
заповнення це додаткові бали

20

Звіт про проходження 
практики

Повнота викладення за розділами 
визначеними у вимогах до такого звіту, 
кожен з 4-х розділів оцінюється максимум 
в 10 балів

40

Характеристика здобувана 
який проходив практику 
(ПІБ)

Охарактеризовано як особисті ділові якості 
так і набуті компетентності, практичні 
навики та знання

35

5.3.Результати звіту про виконання програми практики заносяться у 
відомість обліку успішності, залікову книжку здобувана вищої освіти другого 
(магістерського) рівня та його індивідуальний план.

5.4. Звітна документація з практики зберігається на кафедрі протягом 
трьох років, після чого знищується і знищення фіксується актом спеціально 
створеної комісії, як правило, з числа працівників кафедри у складі трьох осіб.

5.5. Здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня який не 
виконав програму практики, може пройти практику повторно в позанавчальний 
час, крім тих випадків, коли практика проходила в останній семестр перед 
атестацією. У разі, якщо специфіка практики не дає можливості повторного 
проходження, такий здобувач вищої освіти відраховується з НУ0 3  України 
імені П. Л. Шупика. У разі невиконання програми практики з поважних 
причин здобувач може піти в академічну відпустку з наступним продовженням 
навчання.

5.6. Здобувані вищої освіти другого (магістерського) рівня, які 
навчаються без відриву від виробництва та працюють за спеціальністю, що 
відповідає спеціальності, за якою вони здобувають освіту, практика вважається



зарахованою, якщо вони подадуть на кафедру та до відділу магістратури копію 
трудової книжки, довідку та характеристику з місця роботи.

6. Прикінцеві положення
6.1. Це Положення затверджується вченою радою НУОЗ України імені 

П. Л. Шупика і вводиться в дію наказом ректора університету.
6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом 

затвердження Положення в новій редакції.
6.3. Після затвердження Положення в новій редакції попереднє 

Положення втрачає юридичну силу.

Завідувач відділу магістратури
л

Надія ЗАХАРОВА

Проректор з науково-педагогічної 
роботи

ПОГОДЖЕНО:

Перший проректор

Олександр ТОЛСТАНОВ

Юрій ВДОВИЧЕНКО

Начальник юридичного відділу Тетяна ВОЗНКЖ
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Додаток 1
до Положення про проведення 
практики здобувачів вищої освіти 
другого (магістерського) рівня
НУ 0 3  України імені
П. Л. Шупика

ДОГОВІР N ___________
на проведення практики здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня

НУ0 3  України імені П. Л. Шупика

М істо____________  "_____ ".___________ 202___ р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Національний університет охорони здоров’я 
України імені П. Л. Тїїуника, (надалі - навчальний заклад), в особі першого проректора 
професора Вдовиченка Юрія Петровича

(назва навчального закладу) (посада, прізвище, ініціали)
діючого на підставі статуту_____________________________________________________ ,

(статут або доручення)
і, з другої сторони,_________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)
(надалі  ̂ база_______________ практики),_______________ в

особі______________________________________________________ ,
(посада, прізвище, ініціали)

діючого на підставі_______________________________________________________
(Статут підприємства, розпорядження, доручення) 

уклали між собою договір:
1. База практики зобов'язується:
1.1. Прийняти здобувачів на практику згідно з календарним планом:

Номер і назва спеціальності Курс Вид
практики

Кількість
здобувачів

Термін практики
початок кінець

1.2. Призначити кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва 
практикою. 1.3. Створити необхідні умови для виконання здобувачами програм практики, не 
допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та 
майбутній спеціальності.
1.4. Забезпечити здобувачам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити 
обов'язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці.
1.5. Надати здобувачам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу 
можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, 
технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.
1.6. Забезпечити облік виходів на базу практики здобувачів. Про порушення трудової 
дисципліни, правил внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти 
навчальний заклад;
1.7. Забезпечити дотримання здобувачами правил і норм охорони праці, техніки безпеки, 
виробничої санітарії та протипожежної охорони;
1.8. Після закінчення практики підтвердити результати проходження практики здобувачем 
вищої освіти другого (магістерського) рівня підписом у відповідних документах, дати 
характеристику на кожного здобувача-практиканта.
1.9. Додаткові умови____________________________________________________



2. Навчальний заклад зобов'язується:
2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму, та не 
пізніше ніж за тиждень - список здобувачів, яких направляють на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих науково-педагогічних працівників.
2.3. Забезпечити дотримання здобувачами трудової дисципліни і правил внутрішнього 
трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних 
випадків, якщо такі сталися із здобувачами.
2.4. Навчальний заклад зобов'язується не розголошувати використану інформацію про 
діяльність підприємства/установи/організації.
3. Відповідальність сторін за невиконання договору.
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов'язків щодо організації і 
проведення практики згідно з законодавством про працю в Україні.
3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються в 
установленому 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 навчальному закладу.
3.5. Юридичні адреси сторін:
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База практики
Національний університет охорони здоров’я
України імені П. Л. Шупика
вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112

Певший ппопсктов Юрій ВДОВИЧЕНКО
(посада, прізвище, ім’я, по батькові (підпис) 

керівника)
М.П.

2 0 2 _  р .



Додаток 2
до Положення про проведення практики 
здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня НУ0 3  України 
імені П. Л. Шупика

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ІМЕНІ П.Л.ШУПИКА
СТАБІЛЬНІСТЬ » ДОСКОНАЛІСТЬ * ВІДДАНІСТЬ

* Р.ХІ.Р.ІЛ т ГІА .»

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ
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(вид і назва практики) 
здобувана ______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) 
Факультет медико-просЬілактичний і фармацевтичний
Кафедра
Рівень вищої освіти /освітньо-кваліфікаційний рівень магістр
Еалузь:

(назва)_
Спеціальність

(назва)
курс, група ПУ

Направлення на практику
Здобувач

(прізвище, ім’я, по-батькові)
направляється
на практику

(вид практики)

(назва бази практики: підприємства, установи, організації)
Термін практики: з « » 202 р. п о « » 202__р.
Керівник практики від вищого навчального закладу

(прізвище та ініціали)

(посада) .
Печатка НУ03  України
імені П. Л.Шупика « » 202 року

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

(прізвище, ім’я, по-батькові)
прибув на підприємство, в організацію, установу___________«____ »_________ 202___року
Печатка
підприємства, організації, установи

(підпис) (прізвище та ініціали, посада відповідальної особи)
Вибув з підприємства, організації, установи «____ »____________ 202__року
Печаткапідприємства, організації, установи

(підпис)
особи)

(прізвище та ініціали, посада відповідальної
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Календарний графік проходження практики

№
з/п

Зміст роботи Тижні проходження практики Відмітки
про
виконанн
я

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Прибуття на базу практики, 
знайомство з керівниками 
практики, вступний інструктаж

2 Загальне ознайомлення та 
вивчення бази практики, її 
організаційної структури; 
екскурсія до підрозділів бази 
практики, ознайомлення з 
документацією, що регламентує 
її діяльність

ІМІІІІ

3 Виконання програми практики
4 Виконання програми практики 

(конкретизація)
5 Виконання програми практики 

(конкретизація)
6 Виконання програми практики 

(конкретизація)
7 Виконання програми практики 

(конкретизація)
8 Підготовка звіту щодо 

проходження практики

Керівники практики:

від НУ03 України імені П. Л.Шупика _______________

(підпис) (прізвище та ініціали)

від підприємства, організації, установи__________________________________ ___________

(підпис, печатка) (прізвище та ініціали)



Робочі записи під час практики
11

Дата Робочі записи

і.> - л**- ■
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Додаток З
до Положення про проведення 
практики здобувачів вищої освіти 
другого (магістерського) рівня НУ03  
України імені П. Л. Шупика

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

УКРАЇНИ ІМЕНІ П.Л.ШУПИКА

Реєстрація на кафедрі «___»

(підпис)

ЗВІТ
про проходження практики

здобувана вищої освіти курсу, групи

2 0  р.

Залік склав « » 20 року

Оцінка:

(цифрами і літерами)

Керівник практики від навчального закладу:

ПІБ, посада_____________________

« »

(підпис) 

20 року

20
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗДОБУВАНА ЯКИЙ ПРОХОДИВ ПРАКТИКУ

(прізвище, ім’я, по-батькові)

(ПІБ, підпис, печатка підприємства, установи організації)



ВИМОГИ ДО ЗВІТУ
про проходження практики 
здобувай курсу, групи _

14

Вступ:
- строки проходження практики;
- характеристика бази практики (юридична адреса, структура, вихідні данні 

керівників практики тощо) та специфіка її діяльності;
- умови для проходження здобувачем практики;
Основна частина:
- опис змісту роботи, яка була виконана за період проходження практики, 

послідовність та процесуальні особливості їх виконання;
- коротка характеристику вивчених матеріалів;
- характеристика завдань і доручень, які були виконані та їх результати;
- опис результатів виконання роботи деталізовано;
- колізійні питання, які виникли в процесі проходження практики, якщо такі були, в 

яких формах вони розглядались та які рішення були прийняті.
Висновки:
- узагальнення позитивних результатів проходження практики;
- труднощі теоретичного та практичного характеру, які виникали під час проходження 

практики;
- формулювання пропозиції щодо усунення проблеми, які виникли під час 

проходження практики.
Додатки
- додаються матеріали практики, що складені чи підібрані у вигляді копій здобувачем 

самостійно або за його участю або в його присутності з практичної роботи.


