Обов’язки студентів та старости мікрогрупи на практиці
(затверджені в Положенні про практики у Полтавському національному
педагогічному університеті імені В. Г. Короленка 2012)
Студенти університету при проходженні практики зобов’язані:
- брати участь у настановчій (підсумковій) конференціях із питань
організації практики;
- до початку практики одержати у керівника практики від університету
консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
- своєчасно пройти медогляд і отримати допуск на проходження практики;
- прослухати інструктаж з техніки безпеки та охорони праці до початку
практики із обов’язковою реєстрацією у журналі встановленого зразку;
- суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, охорони праці,
техніки безпеки, виробничої санітарії і розпоряджень адміністрації
закладу, де проходить практика;
- виконати усі види робіт, передбачені програмою практики;
- своєчасно прибути на базу практики;
- вчасно оформляти документацію і зберігати її на робочому місці та
пред’являти на вимогу керівників практики;
- нести відповідальність за виконану роботу;
- в останні дні проходження практики подати звітну документацію і
протягом перших 10 днів після виробничої і 5 днів після навчальної
практик захистити результати практики із диференційованою оцінкою;
- студенти не допускаються до проведення уроку, заходу, іншого виду
діяльності без конспекту, сценарію, завізованого учителем, вихователем
або методистом від фахової кафедри;
- студент, який не виконав програму практики без поважних причин,
отримує негативну оцінку і відраховується з вищого навчального закладу.
- на період практики факультетський керівник практики призначає
старосту мікрогрупи.

- В обов’язки старости мікрогрупи входить облік відвідування
студентами бази практики, уроків та інших заходів, ознайомлення їх із
завданнями і дорученнями викладачів – керівників, ведення журналу
практики, підготовка необхідної фінансової документації на оплату праці
керівникам від бази практики. Староста мікрогрупи відповідає за
своєчасне подання фінансової документації і журналу, заповненого
належним чином, до відділу практики впродовж 5 днів після закінчення
навчальної та 10 днів після закінчення виробничої практики, несе
відповідальність за дотримання практикантами трудової дисципліни.

Документообіг при організації та проведенні виробничої практики
Виробничі практики проводяться:
А) за розподілом університету на підставі угоди між базою практики
та вищим навчальним закладом (Форма №Н-7.01 наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року, № 384);
Б) за місцем проживання та майбутнього працевлаштування на
підставі відношення з бази практики, зареєстрованого в журналі вихідної
документації, та завіреного печаткою і підписом директора закладу, та
особистої заяви студента;
В) зараховуються студентам, які працюють за фахом та навчаються
за індивідуальним графіком на підставі завіреної копії трудової книжки,
характеристики з місця роботи та подання звітної документації,
передумовленої робочою програмою практики.
Підставою для участі у виробничій практиці є направлення з
університету (Форма № Н-7.02 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 29 березня 2012 року, № 384).
Студент допускається до захисту виробничої практики лише за
наявності повідомлення з бази практики встановленого зразка (Форма № Н7.04 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29
березня 2012 року, № 384) та щоденника практики (Форма № Н-7.03 наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012
року, № 384), оформлених належним чином, завірених печаткою і особистим
підписом керівника бази практики. Усі розділи щоденника і поля
повідомлення обов’язкові до заповнення.
Правила поведінки під час виїзних польових практик та
екскурсійних поїздок
Учасник поїздки зобов’язаний:
- брати участь у підготовці поїздки, своєчасно виконувати розпорядження
керівника групи та його заступника (заступників);
- повідомляти керівника групи або його заступника про погіршення стану
здоров’я чи травму;
- виконувати правила дорожнього руху та пожежної безпеки, правила
безпеки на воді, правила особистої гігієни, інші правила та норми
особистої та колективної безпеки, запобігати травматизму, знати
елементарні способи самоконтролю фізичного стану;
- при знаходженні зброї, вибухонебезпечних і незнайомих предметів, не
торкатися і не зрушувати їх з місця. Про місцезнаходження таких
предметів терміново повідомити керівника групи або його заступника;
- із повагою ставитися до місцевих жителів, їх звичаїв і традицій;
- дбайливо ставитися до природи, пам’яток історії, культури.

