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Про проведения виробничо! та
переддипломно! практики студенив
в умовах дп карантинних заход i в

3
метою
забезпечення
яюсного
проведения
виробничо1 та
переддипломно'1 практики студенев НМетАУ, беручи до уваги високу
iMOBipHicTb поширеиия в naci карантинних обмежень на перюд проведения
виробничо'1 практики студенпв 3 курсу (з 22.06.2020 по 18.07.2020) та
переддипломно'1 практики студенив мапстратури (з 1.09.2020 по 27.09.2020),
зобов’язую:
1. Вщщлу практики (Савенковш Т.К.) при плануваиш виробничоУ
практики студент!в 3 курсу i переддипломноТ практики мапстратури:
- направляти студенев на практику за меж1 академй" лише за умови, що
база практики максимально наближена до мюця мешкання студенпв та юнуе
упевнешсть в безперебшнш робот1 бази практики в перюд карантину;
- з а вщсутноси упевненосп в безперебшнш робот1 бази практики в
перюд карантину планувати практику студенив в академп на 6a3i вщповцщо1
випусково'1 кафедри;
- для зниження ризику поширення коронав1русу виключити вщрядження
кер1вник1в практики вщ НМетАУ до баз практики поза межами м. Днгпро.
2. Деканам факультепв:
- контролювати процес проведения виробничоУ практики студенпв
3 курсу i переддипломно'1 практики мапстратури.
3. Завщувачам випускових кафедр:
- своечасио пошформувати студенев, яю мають проходити практику, про
термши, програму i особливосп проведения практики в перюд дп карантинних
заход1в, а також надати i m контакта! даш кер1вниюв практики;
-опрацювати оргашзацшно-техшчш заходи щодо взаемодй' кер1вниюв
практики 3i студентами в дистанцшному режим1 i3 застосуванням засоб1в
комушкаци, убудованих до платформ дистанцшного навчання (Moodle, Google
Classroom), електронну пошту, месенджери (Viber, Telegram та ш.),

вщеоконференцш (MS Teams, ZOOM, Google Meet, Skype та ш.), форум1в, чат1в
тощо.
-ш дготувати за необхщност! додатков1 допом1жш навчальш матер1али
для студенпв, яю проходитимуть практику в академп, а саме: кшофшьми про
виробнич1 процеси; вщеофайли (у т. ч . слайд-шоу оцифрованих плакаив,
фотографш ф1зичних моделей тощо) з описом ключових виробничих
докуменив i технолопчного устаткування; презентацп тдприемств (баз
практики); штерв'ю з кер1вниками традицшних баз практики; презентацп
огляд1в за ключовими л1тературними джерелами тощо. Матер1али
рекомендуеться виставити в роздЫ "Виробнича практика" сторшки кафедри на
веб-сайт1 академп;
- оргашзувати за необхщност1 шдготовку i затвердження тем
шдивщуальних завдань студентам на практику;
- оргашзувати прийом i оцшювання звгав студенпв за результатами
практики за двор1вневою шкалою: "зараховано" / "не зараховано".
- проводите консультацп студенпв, як правило, у дистанцшному режим1
3i збереженням можливосп проведения очних шдивщуальних консультацш з
дотриманням саштарно-ешдемюлопчних норм.
4.
Кер1внику навчально-наукового центру Ясеву О.Г. розмютити дане
розпорядження на внутр!шньому сайт1 академИ в роздий "Основш нормативш
документа \ Документа академп \ Розпорядження \ 2020 piK".
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