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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про відділ практики Національної металургійної 
академії України (далі – Положення) визначає основні завдання, функції, 
структуру, права, обов’язки та порядок діяльності відділу практики  
Національної металургійної академії України (далі – НМетАУ), а також 
порядок його взаємодії з іншими підрозділами НМетАУ та сторонніми 
організаціями. 

1.2. Відділ практики (далі – Відділ) є структурним підрозділом 
НМетАУ, що координує практичну підготовку осіб, які здобувають освіту 
у НМетАУ. 

1.3. Відділ підпорядковується Першому проректору НМетАУ.  
1.4. У своїй діяльності відділ керується Законами України «Про 

освіту» та «Про вищу освіту», Постановами КМ України та іншими 
законодавчими актами з питань вищої освіти; нормативними документами 
Міністерства освіти і науки України, Статутом НМетАУ та цим 
Положенням. 

1.5. Зміни до Положення вносяться рішенням Вченої ради НМетАУ, 
яке приймається на її засіданні більшістю голосів шляхом  відкритого 
голосування і вводиться у дію наказом ректора НМетАУ. 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ 

2.1. Основними завданнями Відділу є: 
 - забезпечення безперервності і послідовності формування 

професійних компетентностей осіб, що навчаються у НМетАУ, у 
відповідності до вимог стандартів вищої освіти до випускників 
відповідних спеціальностей та підвищення їх конкурентоспроможності на 
ринку праці; 

- координація усіх видів практики студентів НМетАУ, що 
проводяться згідно з чинними навчальними планами підготовки фахівців 
усіх спеціальностей на усіх рівнях вищої освіти; 

-  сприяння  встановленню і зміцненню довгострокових 
взаємовигідних зв'язків НМетАУ з підприємствами (організаціями, 
установами), які можуть виступати базами практики студентів НМетАУ.  

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:  
- здійснює загальне керівництво поточним і перспективним 

плануванням та організацією проходження усіх видів практики студентами 
НМетАУ на підприємствах (організаціях, установах)  у відповідності з 
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чинними навчальними планами, графіками навчального процесу та 
програмами  практики; 

- надає навчально-методичним комісіям НМетАУ методичну 
допомогу з розробки наскрізних програм практики та робочих програм 
окремих видів практики, контролює своєчасність їхньої розробки та 
перевидання, узгоджує їх перед затвердженням ректором НМетАУ; 

- координує роботу підрозділів НМетАУ з підготовки проектів 
наказів, розпоряджень та інших нормативних документів з питань 
виробничої практики; 

- забезпечує щорічне укладання договорів з підприємствами та 
організаціями щодо проведення практики в наступному календарному 
році; 

- контролює розробку випусковими кафедрами узгоджених з 
деканами факультетів (директорами інститутів) проектів наказів щодо 
направлення на практику студентів відповідної спеціальності та 
затвердження керівників практики від НМетАУ і подає їх на погодження 
Першому проректору. 

- забезпечує взаємодію з керівництвом підприємств (організацій, 
установ), які виступають базами практики для студентів НМетАУ, 
організовує укладення договорів про проведення практики студентів 
НМетАУ на зазначених підприємствах (організаціях, установах); 

- координує діяльність факультетів і кафедр щодо забезпечення усіх 
видів практики (зносини з базами практики, проведення організаційних 
зборів зі студентами, оформлення та видача направлень на практику тощо); 

 - аналізує якість організації практики випусковими  кафедрами 
НМетАУ та готує щорічний звіт для керівництва НМетАУ; 

- розробляє та подає  керівництву НМетАУ  проекти  нормативно-
правових актів з питань організації практики студентів; 

- подає ректору НМетАУ пропозиції з покращення організації та 
проведення практики студентів. 

- надає консультативну підтримку студентам НМетАУ з питань 
організації та проходження практики.   

3. ПРАВА ВІДДІЛУ 

3.1. Відділ має право: 
- контролювати діяльність з організації та проведення практичного 

навчання студентів на всіх етапах (від проведення організаційних зборів зі 
студентами з питань проходження всіх видів практики до захисту 
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студентами   звітів з практики); 
- проводити в установленому порядку наради окремих категорій 

співробітників НМетАУ з реалізації поточних і перспективних завдань 
щодо організації практики студентів; 

- отримувати від факультетів, кафедр та інших структурних 
підрозділів НМетАУ службову інформацію, звітні та довідкові дані з 
питань організації всіх видів практики студентів; 

- використовувати для роботи всі наявні у НМетАУ засоби зв'язку і 
друку; 

- вносити пропозиції в межах своїх повноважень щодо організації 
практики студентів. 

4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ 

4.1. Структура та штатний розпис Відділу визначаються та 
затверджуються ректором НМетАУ. 

4.2. Безпосереднє керівництво Відділом здійснює його начальник, 
який призначається на посаду наказом ректора НМетАУ за поданням 
Першого проректора НМетАУ. 

4.3. Начальник Відділу організовує роботу та несе персональну 
відповідальність за виконання покладених на підрозділ завдань. 

4.4. Права та обов’язки начальника і працівників Відділу 
визначаються посадовими інструкціями, затвердженими в установленому 
порядку. 

4.5. Начальник Відділу: 
- здійснює підготовку та технічний супровід зустрічей керівництва 

НМетАУ з власниками та керівниками підприємств (організацій, установ) з 
метою організації їхнього співробітництва з НМетАУ; 

- узагальнює заявки випускових кафедр щодо забезпечення базами 
практики та укладення договорів; 

- забезпечує своєчасну підготовку договорів з підприємствами та 
організаціями щодо проведення практики в наступному календарному 
році; 

- забезпечує підготовку наказів щодо розподілу студентів за базами 
практики, призначення та відрядження керівників практики; 

- здійснює контроль своєчасного від'їзду студентів і керівників 
практики до баз практики; 

 - здійснює поточний контроль ходу практики на базах практики; 
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- rorye 3BirI'I HMetAV ra inmi iHQoprrrardfiHi 4onigru 3 rrr,rraHb
nupo6Hnvoi nparcrnrn;

- ananisye :siru BI,IrrycKoBrx rcaQe4p 3a pe3ynbraraMr,r npaKTr{Kr,r, rory€
npoeKrr.r piurenr B.reHoi pa$u HMerAy 3 nr,rraHb rrpaKTr{Ku cry4eHrin.

4.6. Cneqianicr Biruirry:
- Kopr{rye ra Ao[oBHroe crlrcoK 6az Nn [poxoA)KeHH{ yCix sr,rAin

[paKTr{Kr,r cryAeHTaMll HMeTAV;
- cninrno 3 BnrrycKoBHMI{ raQegpaMr.r 6epe yqacrb y norryKy nonnx 6as

Anr npoBeAeHH{ [paKTzKr,r cry,{eHrin ;
- rorye [poeKTLt 4oronopin s ni4nplleMcrBaMrr (opranisaqituu,

ycraHonaun) Ha npoBeAeuHt ycix sLIAis nparrr,rKlr eri4no 3 rpaQixorra
HaBqaJrbHoro [poqecy.

- B3aeMo4ie s ni4upuenacrBaMlt (oprani:aqixun, ycranonanan) rloAo
opraHisaqii rpaKrraKu cry4enrin (uoro4xenHx goronopin, HaAaHH,
ni4npraeucrBy cnucrin cry4enrin-rpaKTr,rKanrin roqo);

- KoHTpoJIK)e csoe'racHicrr noAaHHt repinnrmaurn [paKTr,rKr,r siA
HMeTAY gsiris 3a ni4cyrvrranau rpaKTr,rKr,r, yKrra1ae 3BeAerry snirry
AoKyr!{eHraqiro i uo4ae ii xepinHr.ulrBy HMerAy;

- sgificlrtoe crarI4crll.lny o6po6Ky ra anarri: iHsoprraaqii sa ni4cyr!{KaMr,r
rIpoBeAeHHr ycix rI.Igin rIpaKTI,tKI{ cryAeHrin HMeTAV sa cueqiamHocr{Mrfr.

5. IPI,IKIHUEBI IIOJIOI(EHIIfl

5.1. PeopraHisaqir a6o nircsi.qaqis Biaainy Mo)rq/rb 6yru aAiftcneHi sa
piruenHru BqeHoi pa$u HMetAV, {Ke yxBa.iloerbcr 3a noAaHrrrM peKTopa
HMerAV.

Ha.ramHur ni.qAiJry rrpaKTr,rKLl "@T. K. CaseHrona
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