МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ІВАНА ФРАНКА

НАКАЗ
м. Дрогобич
16.05.2017 р.

№ 207

Про норми часу за керівництво
всіма видами практик

Відповідно до п. 5.12 Положення про проведення практики студентів вищих
навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти
України від 08.04.1993 р. №93
НАКАЗУЮ:
1. Встановити з 01.09. 2017 року такі норми часу за керівництво всіма видами
практик всіх освітніх ступенів:
Норма часу
( в годинах)

Вид практики
1.Педагогічна практика
бакалаврів і магістрів ( у
середніх
навчальних
закладах,
професійнотехнічних
навчальних
закладах,
коледжах)
(норма
на
одного
студента денної форми
навчання на весь період
практики)
- факультетському
керівнику
- методисту І-ї
спеціальності
- методисту ІІ-ї
спеціальності
- викладачеві педагогіки
- викладачеві психології

Примітка

Тривалість практики

не більше 5 і більше
4 тижнів тижнів
практики
практики

0,25

0,25

3

4

2

2

0,5
0,5

1
1

1. При проходженні практики з однієї
спеціальності
(І
чи
ІІ)
методисту
нараховуються години як методисту І
спеціальності
2. Керівництво практикою, яка проводиться в
індивідуальному порядку – 2 год. на одного
студента за весь період практики.
3. Керівництво практикою студентів інших
форм навчання ( заочної, екстернатної) – 0,5
год. на одного студента за весь період
практики.

Вид практики

Норма часу
( в годинах)

Примітка

2. Навчальна практика

1. Група ділиться на підгрупи при
проходженні
обчислювальної
практики
(підгрупа 10-15 чол.). В інших випадках
3 год. за робочий день
група ділиться на підгрупи (10-15 чол.), якщо
на групу (підгрупу)
це передбачено вимогами техніки безпеки.
2. При виїзді в експедиції на час проведення
практики – 6 год. за робочий день на групу.

3. Виробнича практика
бакалаврів і магістрів
- факультетському
керівнику
- керівнику практики від
кафедри

1. Керівництво практикою студентів інших
0,25 год. на 1 студента
форм навчання ( заочної, екстернатної) – 0,5
за весь період практики
год. на одного студента за весь період
0,5 година на 1 студента
практики.
за тиждень практики

2. Наказ від 15.06.2015р. №316 «Про норми часу за керівництво всіма видами
практик» вважати таким, що втратив чинність з 01.09.2017 року.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науковопедагогічної роботи В.Л.Шарана.

Т.в.о. ректора

В.Л.Шаран

