
Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди 

НАКАЗ 

від 08 квітня 2021 року  м. Харків     № 78-од 

Про організацію практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти та встановлення  

норм часу при плануванні та обліку  

навчальної роботи з керівництва практикою 

 в 2021/2022 навчальному році. 

З метою забезпечення якісної практичної підготовки майбутніх фахівців, 

підвищення організаційного та методичного рівнів проведення практики здобувачів 

вищої освіти університету відповідно до закону України «Про вищу освіту» та 

«Положення про проведення практик здобувачів ХНПУ імені Г. С. Сковороди» 

н а к а з у ю: 

1. Практичну підготовку, навчальні та виробничі практики здобувачів вищої 

освіти за всіма освітніми чи науковими програмами на першому (бакалаврському), 

другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти 

денної, заочної та вечірньої форм навчання у 2021/2022 навчальному році проводити 

відповідно до навчальних та робочих планів підготовки фахівців, програм практик 

та графіка проведення практик. 

2. Затвердити норми часу для планування й обліку навчальної роботи 

керівників практик на 2021/2022 навчальний рік (Додаток 1). 

3. Затвердити оплату праці співробітникам закладів загальної та 

спеціалізованої середньої освіти та підприємств за керівництво практикою 

здобувачів вищої освіти на 2021/2022 навчальний рік (Додаток 2). 

4. Під час планування навчальної роботи науково-педагогічного складу 

університету дотримуватись таких норм кількості здобувачів, закріплених за одним 

викладачем упродовж однієї практики: 

− для кафедр фахових методик – не більше 15 здобувачів (для безперервної 

пропедевтичної педагогічної практики в закладах загальної та спеціалізованої 

середньої освіти – не більше 40 здобувачів); 

− для кафедр психолого-педагогічного циклу – не більше 30 здобувачів. 

5. Здобувачам випускних курсів, які працюють за фахом, передбачити 

можливість індивідуального проходження практики за місцем роботи та за місцем 

працевлаштування за умови укладеного договору про працевлаштування 

випускників університету. 

6. Відповідальним за організацію практик на факультетах: 

6.1. Внести уточнення в перелік базових закладів для проходження практик 

здобувачами вищої освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди, забезпечити укладання угод 

на проведення практик та відповідну реєстрацію їх у відділі практик до 

31 травня 2021 року. 



6.2. Подати проєкти наказів про проведення всіх видів практики, погоджені з 

деканами факультетів, завідувачами фахових кафедр та кафедр психолого-

педагогічного циклу, до відділу практик за два місяці до початку практики. 

6.3. Забезпечити належне оформлення звітної та фінансової документації з 

практики здобувачів університету у тижневий термін після закінчення практики. 

7. Завідувачам фахових кафедр і кафедр психолого-педагогічного циклу: 

7.1. Розробити, відповідно до нових навчальних планів підготовки фахівців, 

наскрізні програми практик за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та 

третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти, на основі яких розробити робочі 

програми кожного виду практик та затвердити їх в установленому порядку до 

01 вересня 2021 року. Передбачити можливість проведення усіх видів практик з 

використанням технологій дистанційного навчання. 

7.2. Затвердити графіки проведення консультацій і відвідування баз практик 

керівниками практики за тиждень до її початку та ознайомити з ними здобувачів 

вищої освіти під час проведення настановчих конференцій. 

8. Деканатам факультетів: 

8.1. Подати до 20 червня 2021 року до відділу практик графіки проведення 

практик на факультеті у 2021/2022 навчальному році за спеціальностями (освітніми 

програмами). 

8.2. Обговорити загальні підсумки практики здобувачів вищої освіти на 

засіданні вченої ради факультету. Затверджений звіт про проведення практик подати 

до відділу практик до завершення теоретичного навчання у відповідному семестрі 

2021/2022 навчального року. 

9. Відділу практик: 

9.1. Забезпечити проведення навчальних, педагогічних та виробничих практик 

в університеті. 

9.2. Затвердити графіки проведення практик у ХНПУ імені Г. С. Сковороди на 

2021/2022 н. р. до 30 червня 2021 року. 

9.3. Підготувати перелік базових закладів освіти м. Харкова та Харківської 

області для проходження практик здобувачами вищої освіти 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди в 2021/2022 н. р. та погодити його з Департаментом 

науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації до 20 червня 2021 року. 

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

В. о. ректора    Володимир БОРИСОВ 

 

 

 

 
 

 

Вик.: Світлана Ворона 

Ганна Кабанська 

 



 

 

керівництво практикою 

викладачами фахових 

кафедр
1

загальне керівництво 

практикою (організація 

контролю та підбиття 

підсумків) викладачами 

фахових кафедр

І. Денна, вечірня форми навчання

1 Навчальна практика 1–4 курси
1 год. на здобувача 

на тиждень
⎯

2

Навчально-польова (виїзна, цілодобова) 

практика (факультети початкового навчання, 

історичний, природничий, дошкільної освіти)

1–3 курси

30 год. 

на підгрупу здобувачів 

(не менше 15 осіб) 

на тиждень 

⎯

3
Безперервна пропедевтична педагогічна 

практика в закладах загальної середньої освіти
2 1–4 курс

0,25 год. на здобувача на 

тиждень
3

0,25 год. на здобувача 

на період практики

4
Організаційно-виховна педагогічна практика в 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

3 курс,

6 семестр

0,75 год. на здобувача

на період практики
3

0,5 год. на здобувача 

на період практики

5

Педагогічна практика  у закладах загальної та 

спеціалізованої середньої освіти (виробнича на 

підприємствах)
4

2–4 курси,

Магістри
1 год. на здобувача 

на тиждень

0,25 год. на здобувача 

на період практики

6

Педагогічна практика у закладах загальної та 

спеціалізованої середньої освіти за межами 

міста Харкова (виробнича на підприємствах)
5

3-4 курси,

Магістри

1 год. на здобувача 

на період практики

0,25 год. на здобувача 

на період практики

7
Науково-педагогічна практика у закладах вищої 

освіти
4 Магістри

1 год. на здобувача 

на тиждень

0,25 год. на здобувача 

на період практики

8 Науково-дослідна практика Магістри
1 год. на здобувача 

на тиждень

0,25 год. на здобувача 

на період практики

9 Науково-викладацька практика
Доктори 

філософії

1 год. на здобувача 

на тиждень

0,25 год. на здобувача 

на період практики

ІІ. Заочна форма навчання

10 Навчальна практика 1–4 курси
0,5 год. на здобувача 

на тиждень
⎯

11

Навчально-польова (виїзна, цілодобова) 

практика (факультети початкового навчання, 

історичний, природничий, дошкільної освіти)

1–3 курси

15 год. 

на підгрупу здобувачів 

(не менше 15 осіб) 

на тиждень 

⎯

12
Безперервна пропедевтична педагогічна 

практика в закладах загальної середньої освіти
2 1–4 курс

0,125 год. на здобувача 

на тиждень
3

0,25 год. на здобувача 

на період практики

13
Організаційно-виховна педагогічна практика в 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

3 курс,

6 семестр

0,5 год. на здобувача

на період практики
3

0,25 год. на здобувача 

на період практики

14

Педагогічна практика  у закладах загальної та 

спеціалізованої середньої освіти (виробнича на 

підприємствах)
4

2–4 курси,

Магістри
0,5 год. на здобувача 

на тиждень

0,25 год. на здобувача 

на період практики

15

Педагогічна практика у закладах загальної та 

спеціалізованої середньої освіти за межами 

міста Харкова (виробнича на підприємствах)
5

3-4 курси,

Магістри

0,5 год. на здобувача 

на період практики

0,25 год. на здобувача 

на період практики

16
Науково-педагогічна практика у закладах вищої 

освіти
4 Магістри

0,5 год. на здобувача 

на тиждень

0,25 год. на здобувача 

на період практики

17 Науково-дослідна практика Магістри
0,5 год. на здобувача 

на тиждень

0,25 год. на здобувача 

на період практики

18 Науково-викладацька практика
Доктори 

філософії

0,5 год. на здобувача 

на тиждень

0,25 год. на здобувача 

на період практики

Додаток 1  до наказу №78-од від 08.04.2021

Норми часу для планування та обліку навчальної роботи керівників практики

№

з/п

                                       Вид керівництва                

Вид практики

Курс, 

семестр,

ОР

Норми часу (год.)



 

 

1виділені години на практику подаються з розрахунку на одного здобувача і діляться пропорціонально між 

усіма викладачами фахових кафедр, що задіяні в проведенні практики; 
2додатково кафедрам психолого-педагогічного циклу планується надавати 0,5 години на здобувача на 

тиждень (для заочної форми навчання – 0,1 години на здобувача на тиждень); 
3керівництво здійснюють кафедри освітології та інноваційної педагогіки, початкової і професійної освіти, 

дошкільної педагогіки і фахових методик, теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін; 
4додатково кафедрам психолого-педагогічного циклу планується надавати 1 годину на здобувача на тиждень 

(для заочної форми навчання – 0,5 години на здобувача на тиждень); 
5додатково кафедрам психолого-педагогічного циклу планується надавати 1 годину на здобувача на період 

практики (для заочної форми навчання – 0,5 години на період практики) 

 

  



 

 

 

 

керівник
заступник 

керівника

вчитель 

(викладач, 

спеціаліст, 

методист, 

науковий 

співробітник)

класний керівник 

(вихователь, 

куратор, завідувач 

лабораторією)

І. Денна, вечірня форми навчання

1 Навчальна практика 1–4 курси

0,25 год. на 

здобувача на 

період практики

0,25 год. на 

здобувача на 

період практики

0,25 год. 

на здобувача 

на тиждень

0,25 год. 

на здобувача 

на тиждень

2

Безперервна пропедевтична педагогічна 

практика в закладах загальної середньої 

освіти

1–4 курс

0,25 год. на 

здобувача на 

період практики

0,25 год. на 

здобувача на 

період практики

0,25 год. 

на здобувача 

на тиждень

0,25 год. 

на здобувача 

на тиждень

3

Педагогічна практика  у закладах 

загальної та спеціалізованої середньої 

освіти (виробнича на підприємствах)

2-4 курси,

Магістри

0,5 год. на 

здобувача на 

період практики

0,5 год. на 

здобувача на 

період практики

0,5 год. 

на здобувача 

на тиждень

1,5 год. 

на здобувача 

на період практики

4
Науково-педагогічна практика у закладах 

вищої освіти
Магістри

0,25 год. на 

здобувача на 

період практики

⎯

0,5 год. 

на здобувача 

на тиждень

0,5 год. 

на здобувача 

на період практики

5 Науково-дослідна практика Магістри

0,25 год. на 

здобувача на 

період практики

⎯

0,5 год. 

на здобувача 

на тиждень

0,5 год. 

на здобувача 

на період практики

6 Науково-викладацька практика
Доктори 

філософії

0,25 год. на 

здобувача на 

період практики

⎯

0,5 год. 

на здобувача 

на тиждень

0,5 год. 

на здобувача 

на період практики

ІІ. Заочна форма навчання

7 Навчальна практика 1–4 курси 

0,125 год. на 

здобувача на 

період практики

⎯

0,125 год. 

на здобувача 

на тиждень

0,125 год. 

на здобувача 

на тиждень

8

Безперервна пропедевтична педагогічна 

практика в закладах загальної середньої 

освіти

1–4 курси

0,125 год. на 

здобувача на 

період практики

⎯

0,125 год. 

на здобувача 

на тиждень

0,125 год. 

на здобувача 

на тиждень

9

Педагогічна практика  у закладах 

загальної та спеціалізованої середньої 

освіти (виробнича на підприємствах)

2–4 курси,

Магістри

0,25 год. на 

здобувача на 

період практики

⎯

0,25 год. 

на здобувача 

на тиждень

0,75 год. 

на здобувача 

на період практики

10
Науково-педагогічна практика у закладах 

вищої освіти
Магістри

0,125 год. на 

здобувача на 

період практики

⎯

0,25 год. 

на здобувача 

на тиждень

0,25 год. 

на здобувача 

на період практики

11 Науково-дослідна практика Магістри

0,125 год. на 

здобувача на 

період практики

⎯

0,25 год. 

на здобувача 

на тиждень

0,25 год. 

на здобувача 

на період практики

12 Науково-викладацька практика
Доктори 

філософії

0,125 год. на 

здобувача на 

період практики

⎯

0,25 год. 

на здобувача 

на тиждень

0,25 год. 

на здобувача 

на період практики

Оплата праці робітників загальноосвітніх навчальних закладів та підприємств 

Додаток 2  до наказу №78-од від 08.04.2021

№

з/п

                               Вид керівництва                

Вид практики

Курс, 

семестр,

ОР

Норми часу (год.)


