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Практична підготовка здобувачів вищої освіти є невід’ємною складовою
навчального процесу в університеті та забезпечує закріплення теоретичних знань,
набуття й удосконалення практичних результатів навчання, визначених відповідними
стандартами вищої освіти.
Відповідно до графіку навчального процесу кількість здобувачів вищої освіти,
які за рік проходять практичну підготовку, становить понад 3000 осіб. Понад сто
підприємств, організацій та установ на постійній основі є базами практики для
здобувачів. Крім того існує велика кількість підприємств та організацій, що не мають
сталу/постійну можливість надання матеріально-технічної бази для проходження
практики для здобувачів.
Існуючі кризові явища в економіці, пандемія COVID-19, призводять до того, що
більшість підприємств, організацій та установ на період карантину впроваджують
заходи щодо обмеження доступу та перебування сторонніх осіб на своїй території. За
цих умов проходження практики для здобувачів може мати формальний характер. У
той же час, університет, крім суто навчальної роботи, здійснює діяльність за багатьма
іншими напрямками, має потужну матеріально-технічну базу. За участю роботодавців
функціонує близько 30 центрів, зокрема, п’ять ІТ-центрів, облаштованих
ІТ-компаніями, зокрема, міжнародними, центр дуальної освіти на базі
Машинобудівного коледжу університету тощо. В університеті існує значна кількість
структурних підрозділів, вид діяльності яких відповідає напрямам підготовки
здобувачів вищої освіти, що дає можливість для формування їх фахових
компетентностей. Понад 400 здобувачів у 2019 році поєднували навчання з
оплачуваною роботою в університеті. Проходження здобувачами практичної
підготовки в підрозділах університету дозволяє, у тому числі, сформувати кадровий
резерв фахівців для роботи в них.
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Враховуючи вищезазначене та з метою удосконалення практико-орієнтованої
підготовки здобувачів вищої освіти, шляхом поширення вже напрацьованих
механізмів
НАКАЗУЮ:
1. У відповідності до стратегічного плану розвитку Сумського державного
університету на 2020-2026 роки, з метою отримання здобувачами вищої освіти
практико-орієнтованої підготовки за фахом, вважати пріоритетним використання
наукового потенціалу університету, його технологічних та виробничих можливостей
для їх залучення до виконання реальних завдань як з оплатою праці здобувачів так і
без неї.
2. Затвердити перелік структурних підрозділів університету, рівень та діяльність
яких відповідає вимогам до баз практики і на які покладається функція бази практики
(додатково до існуючих на базі інших організацій, підприємств, установ) для
здобувачів вищої освіти (далі – здобувачі) за відповідними спеціальностями згідно
додатку 1. Директорам інститутів (деканам факультетів) також забезпечувати
практико-орієнтовану підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями у
структурних підрозділах інституту (факультету), вид діяльності яких відповідає
напрямку підготовки здобувачів та вимогам до бази практики.
3. Визначити, що проходження практики в структурних підрозділах
університету може відбуватися в терміни, визначені графіком навчального процесу,
або, у поєднанні з навчанням, протягом навчального року із завершенням цієї
практики як до початку терміну, визначеного графіком, так і в терміни практики
відповідно графіку навчального процесу. В останньому випадку практика може бути
зарахована за накопичувальною системою (фактично виконаний обсяг практики (в
академічних годинах) має бути не меншим за обсяг практики, визначений освітньою
програмою).
У разі суміщення здобувачем вищої освіти навчання з роботою за спеціальністю в
структурному підрозділі університету до набрання чинності цього наказу, при
відповідності обсягу його сумарного робочого часу в підрозділі за накопичувальною
системою до обсягу практики, визначеного освітньою програмою, проходження
практики може бути зараховане згідно з «Положенням про перезарахування
результатів навчання здобувачів вищої освіти Сумського державного університету,
отриманих у неформальній освіті»1).
4. Встановити, що у разі наявності в структурному підрозділі, визначеного як
база практики, вакантних штатних посад, обсяг роботи здобувача, що перевищує
обсяг, визначений для практики освітньою програмою, має виконуватися на умовах
1)

https://normative.sumdu.edu.ua/?task=getfile&tmpl=component&id=064a4588-a442-ea11-afa3001a4be6d04a&kind=1
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оплати праці. Також робота здобувача за відповідним поданням керівника
структурного підрозділу може оплачуватися за весь час практики.
5. Начальнику навчального відділу практики та інтеграційних зв’язків із
замовниками кадрів (далі – ВПІЗ) Альоні ЄВДОКИМОВІЙ організувати проходження
практики здобувачів освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» в структурних
підрозділах університету, починаючи з 2020/21 навчального року.
При цьому визначити такий порядок організації практики в структурних
підрозділах університету:
5.1 Начальнику ВПІЗ щорічно в термін до 1 вересня надавати керівникам
структурних підрозділів, що визначені як бази практики, інформацію щодо термінів
проходження практики здобувачів на поточний навчальний рік.
5.2 Керівникам структурних підрозділів, виходячи із необхідності залучення
здобувачів до виконання реальних завдань, що виконуються структурним
підрозділом, щорічно до 15 вересня службовою запискою (за погодженням з вищою
посадовою особою визначеною додатком 1 цього наказу) інформувати начальника
ВПІЗ про кількість наявних місць для проходження практики за спеціальностями,
терміни практики (протягом навчального року або в терміни визначені графіком
навчального процесу), прізвища, ім’я, посади керівників практики від структурних
підрозділів, а також зазначати можливість працевлаштування здобувачів під час
практики.
5.3 На підставі даних отриманих згідно п. 5.2 цього наказу, начальнику ВПІЗ
щорічно в термін до 25 вересня готувати та доводити до відома заступників
директорів (деканів) з практико-орієнтованої підготовки в систематизованому за
спеціальностями інституту (факультету) вигляді відповідну інформацію.
5.4 Заступникам директорів (деканів) з практико-орієнтованої підготовки спільно
з випусковими кафедрами щорічно в термін до 10 жовтня на підставі заяв здобувачів
вищої освіти (додаток 2) надавати згідно додатку 3 пропозиції щодо розподілу
здобувачів інституту (факультету) для проходження практики в структурних
підрозділах університету.
5.5 На підставі пропозицій інститутів (факультетів) начальнику ВПІЗ щорічно в
термін до 20 жовтня вносити на розгляд ректора наказ про проходження практики
здобувачами вищої освіти в структурних підрозділах університету з зазначенням
керівників практики від випускової кафедри та структурного підрозділу.
6. У разі надання після 15 вересня структурними підрозділами додаткових
пропозицій для проходження практики, начальнику ВПІЗ вносити проекти
відповідних наказів про проходження практики.
7. З метою стимулювання організації практики в структурних підрозділах
університету керівникам практики від структурних підрозділів за підсумками
навчального року може встановлюватися матеріальне заохочення. Клопотання щодо
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преміювання керівників практики від структурних підрозділів подавати у вигляді
службових записок на ім’я ректора за погодженням із начальником ВПІЗ. У випадку
виконання здобувачем функціональних обов’язків структурного підрозділу на
вакантній посаді, відповідно до п.5 даного наказу, оплату праці керівнику практики
не передбачати. Розмір разової премії для керівника практики визначається наказом
ректора.
8. Визначити відповідальність керівника структурного підрозділу та керівника
практики в частині проходження практики здобувачем вищої освіти в структурному
підрозділі університету.
8.1 Керівник структурного підрозділу:
‒ призначає власним розпорядженням керівника практики з числа досвідчених
працівників підрозділу;
‒ забезпечує проведення обов’язкових інструктажів з техніки безпеки та з
охорони праці;
8.2 Керівник практики від структурного підрозділу:
‒ здійснює безпосереднє керівництво практикою здобувача вищої освіти;
‒ консультує здобувача та надає необхідну підтримку при виконанні здобувачем
програми практики. Надає методичну допомогу здобувачу вищої освіти під час
виконання ним індивідуальних завдань, складання звітів з практики, збору
матеріалів для кваліфікаційної роботи;
‒ контролює своєчасне прибуття на практику здобувача вищої освіти, виконання
ним правил внутрішнього трудового розпорядку;
‒ у контакті з керівником практики від кафедри забезпечує високу якість її
проходження згідно з програмою практики;
‒ здійснює оцінювання результатів проходження практики здобувачем.
9 Начальнику ВДІКК Любові АКИМЕНКО розмістити наказ у реєстрі основної
нормативної бази університету та довести його в електронному вигляді до директорів
інститутів, деканів факультетів, завідувачів кафедр, керівників структурних
підрозділів, визначених в додатку 1.

Ректор

Анатолій ВАСИЛЬЄВ
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Додаток 1
до наказу №0772-І від 25.09.2020 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор Сумського державного університету
_____________ Анатолій ВАСИЛЬЄВ
ПЕРЕЛІК СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ-БАЗ ПРАКТИКИ
ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТНІХ СТУПЕНІВ «БАКАЛАВР» ТА «МАГІСТР»
Код в організаційній структурі університету
та назва структурного підрозділу – бази практики за відповідною
Спеціальність (освітня програма2)
підпорядкованістю
1
2
Ректор – Васильєв А.В.
05.01 – Відділ документно-інформаційних комунікацій та контролю
122 Комп’ютерні науки
Перший проректор – Карпуша В.Д.
12.04 – Центр доуніверситетської освіти ДДО
075 Маркетинг
12.05 – Група з організації відкритих освітніх електронно-дистанційних
122 Комп’ютерні науки
програм ДДО
13.04 – Лінгвістичний центр ДМО
035 Філологія
27.02 – Лабораторія виміру якості вищої освіти
231 Соціальна робота
Проректор з інфраструктурного розвитку та ресурсного забезпечення – Бойко Б.П.
25.02 – Відділ експлуатації центральних систем теплопостачання,
131 Прикладна механіка, 144 Теплоенергетика;
водопостачання, водовідведення та вентиляції
142 Енергетичне машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та
25.03 – Відділ електроенергетики
електромеханіка
25.10 – Сектор програмного забезпечення регулювання теплоспоживання
122 Комп’ютерні науки;
будівель
144 Теплоенергетика
25.12 – Відділ тепло-газопостачання
131 Прикладна механіка; 144 Теплоенергетика
Проректор з науково-педагогічної роботи – Бріжатий О.В.
21.02 – Спортивний клуб
017 Фізична культура і спорт

2

Випускова
кафедра
3
КН
маркетингу
КН
ГФ
ППСТ
ПГМ;
ТТФ
ЕЕ
КН;
ПГМ
ПГМ
ФВС

не зазначається якщо передбачено проходження практики для усіх освітніх програм спеціальності
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1
22.07 – Спортивно-оздоровчий центр «Універ»

2
227 Фізична реабілітації

3
ФТЕСМ

017 Фізична культура і спорт;
028 Менеджмент соціокультурної діяльності

ФВС;
ППСТ

Проректор з науково-педагогічної роботи та фінансово-економічної діяльності – Касьяненко В.О.
05.03 – Юридичний відділ
081 Право
06.01 – Бухгалтерська служба
051 Економіка;
06.03 – Планово-фінансовий відділ
071 Облік і оподаткування;
06.04 – Відділ закупівель
072 Фінанси, банківська справа та страхування
06.06 – Департамент бізнес-процесів
06.05 – Відділ договірних відносин
081 Право
Проректор з науково-педагогічної роботи та організації позанавчальної діяльності – Король О.В.
20.01 – Відділ позанавчальної роботи
20.02 – Культурно-мистецький центр
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
20.04 – Центр соціокультурного розвитку
22.01 – Відділ соціальної роботи зі студентською молоддю
231 Соціальна робота
Проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та технічного забезпечення – Любчак В.О.
Бібліотека
07.02 – Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного
122 Комп’ютерні науки
забезпечення
07.05.02 – сектор інформаційно-аналітичної роботи та електронних
122 Комп’ютерні науки;
ресурсів
075 Маркетинг
Медіа-центр
08.01 – Відділ медіа-трансляцій
122 Комп’ютерні науки;
075 Маркетинг
08.03 – Група з виробництва медіа-контенту
061 Журналістика;
075 Маркетинг;
08.02 – Відділ бренд-комунікацій
122 Комп’ютерні науки;
035 Філологія

АГПФЕБ
ЕПБА, ЕКіб;
БОО;
ФБСС, ФіП
АГПФЕБ
ППСТ
ППСТ

КН
КН;
маркетингу
КН;
маркетингу
ЖФ;
маркетингу;
КН;
ГФ
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1
Управління міжнародного співробітництва
09.01 – Група загальноорганізаційного забезпечення та міжнародного
протоколу
09.02 – Група супроводження грантових програм
09.04 – Група організації міжнародного академічного співробітництва
09.05 – Координаційний центр підготовки грантових заявок
09.03 – Група міжнародних програм академічної мобільності
14.00 – Прес-центр
14.01 – газета «Резонанс»

2

3

035 Філологія;
061 Журналістика;
075 Маркетинг

ГФ;
ЖФ;
маркетингу

035 Філологія;
292 Міжнародні економічні відносини

ГФ;
МЕВ

035 Філологія

ГФ

061 Журналістика;
035 Філологія

ЖФ;
ГФ

Центр бенчмаркінгу та веб-менеджменту
075 Маркетинг;
122 Комп’ютерні науки;
051 Економіка
Відділи та служби комп`ютерного забезпечення, мережевих технологій та технічного обладнання
122 Комп’ютерні науки;
23.01 – Центр комп`ютерних технологій
113 Прикладна математика;
051 Економіка
122 Комп’ютерні науки;
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
23.02 – Центр технічного обслуговування інформаційних систем
технології;
172 Телекомунікації та радіотехніка;
171 Електроніка
122 Комп’ютерні науки;
23.03 – Центр інформаційних систем (ЦIС)
113 Прикладна математика
23.04 – Центр веб-розроблення (ЦВР)
122 Комп’ютерні науки;
23.06 – Організаційно-методичний центр технологій електронного навчання
075 Маркетинг;
23.08 – Група веб-орієнтованих інформаційних систем та комп`ютерних
051 Економіка
технологій дизайну
23.10 – Група з заправки картриджів, обслуговування, ремонту
171 Електроніка;
периферійного та електронного обладнання
172 Телекомунікації та радіотехніка
18.03 – Група інформаційного менеджменту веб-ресурсів

маркетингу;
КН;
ЕКіб
КН;
ПМ та МСС;
ЕКіб
КН (ІКТ, ІТП);
КН (КСУ);
ЕКТ, ЕЗПФ
КН (ІКТ, ІТП);
ПМ та МСС
КН (ІКТ, ІТП);
маркетингу;
ЕКіб
ЕКТ, ЕЗПФ
7

1
Проректор з наукової роботи – Чорноус А.М.
Науково-дослідна частина
15.01.01 – планово-фінансова група
15.01.03 – науково-дослідний інститут енергоефективних технологій
15.01.05 – навчально-науковий центр Delcam-СумДУ «Комп'ютерні
технології проектування і обробки виробів»
15.01.09 – Науково-дослідний інститут мінеральних добрив і пігментів
СумДУ
Центр науково-технічної і економічної інформації
15.02.01 Відділ управління захистом інтелектуальної власності
Начальник організаційно-методичного управління – Юскаєв В.Б.

2
051 Економіка;
071 Облік і оподаткування;
072 Фінанси, банківська справа та страхування
131 Прикладна механіка;
144 Теплоенергетика

ЕПБА, ЕКіб;
БОО;
ФБСС, ФіП
ПГМ;
ПГМ

133 Галузеве машинобудування

ТМВІ

133 Галузеве машинобудування

ХІ

081 Право

АГПФЕБ

061 Журналістика;
035 Філологія
11.02 – Навчальний відділ
035 Філологія
Начальник департаменту по роботі з персоналом та підготовці науково-педагогічних кадрів – Циганюк Д.Л.
16.02 – Відділ докторантури та аспірантури (ВДА)
035 Філологія
16.03 – Відділ кадрів
081 Право
Керівник координаційного центру гуманітарної політики – Світайло Н.Д.
053 Психологія; 231 Соціальна робота
19.01 – Центр досліджень регіональної безпеки
292 Міжнародні економічні відносини
19.03 – Ресурсний центр з надання соціально-психологічної допомоги
053 Психологія;
19.04 – Гендерний ресурсний центр
231 Соціальна робота
19.05 – Центр підтримки сім`ї
Декан факультету технічних систем та енергоефективних технологій – Гусак О.Г.
141 Електроенергетика, електротехніка та
51.06 – Спеціалізована група для забезпечення проведення енергетичних
електромеханіка;
обстежень об`єктів ВНЗ, ПТУ та інших установ і організацій
131 Прикладна механіка; 144 Теплоенергетика
10.01 – Редакційно-видавничий відділ

3

ЖФ;
ГФ
ГФ
ГФ
АГПФЕБ
ППСТ
МЕВ
ППСТ

ЕЕ;
ПГМ
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1
В.о. декана факультету електроніки та інформаційних технологій – Дрозденко О.О.
52.20.01 – Проблемна науково-дослідна лабораторія «Матеріалознавства
171 Електроніка
мікро- і наноелектроніки»
52.21.04 – Науково-дослідна лабораторія "Оптоелектроніки та
171 Електроніка
геліоенергетики"
Декан факультету іноземної філології та соціальних комунікацій – Сушкова О.М.
54.18.02 – Перекладацький навчально-методичний центр «LinguoStar»
035 Філологія
54.19.01 – Психологічна служба
053 Психологія
Директор навчально-наукового інституту права – Куліш А.М.
55.05 – Юридична клініка

Начальник ВПІЗ

081 Право

2

3
ЕЗПФ
ЕКТ
ГФ
ППСТ
АГПФЕБ;
КПДС

Альона ЄВДОКИМОВА
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Додаток 2
до наказу №0772-І від 25.09.2020 р.
Шаблон за версією 01
Затверджено наказом ректора СумДУ
№0772-І від 25.09.2020 р.

До наказу _____________

Директору (декану) ____________________________
(назва інституту, факультету, центру)

(підпис)

здобувача ______ курсу, групи ___________________
______________________________________________
(ім’я та прізвище)

моб. тел.______________________________________

ЗАЯВА
про проходження практики в структурному підрозділі університету
Прошу Вашого дозволу на проходження _____________________________ практики
(вид практики)

з ___________по__________20__ р. в ______________________________________________
(назва структурного підрозділу університету)

_______________________________________________________________________________ .

_______________

______________

(дата)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник структурного підрозділу
___________________________________

______________

_________________________

Завідувач кафедри
___________________________________

______________

_________________________

(назва підрозділу)

(назва кафедри)

(підпис)

(підпис)

(ім’я та прізвище)

(ім’я та прізвище)
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Додаток 3
до наказу №0772-І від 25.09.2020 р.
Шаблон за версією 01
Затверджено наказом
№ 0772-І від 25.09.2020 р.

Начальнику навчального відділу практики та
інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів
_______________________________________
(ім’я та прізвище)

Пропозиції щодо розподілу здобувачів вищої освіти
для проходження практики в структурних підрозділах університету
________________________________________________________________________________
(назва факультету/інституту, кафедри, спеціальності)

№
з/п

Назва структурного
підрозділу університету

Заступник директора (декана)
з практико-орієнтованої підготовки

Прізвище та ім’я
здобувача вищої
освіти

Група

____________________
(назва факультету, інституту)

Завідувач кафедри _______________________________________
(назва кафедри)

Вид
практики

П.І.Б. та посада керівника практики від
випускової кафедри/структурного підрозділу

_______________
(підпис)

________________
(підпис)

Термін
практики
з____ по____

___________________
(ім’я та прізвище)

_____________________
(ім’я та прізвище)

______________
(дата)
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