
                                                                                                                          Додаток 5 

 

 

 

ДОГОВІР №_________ 

на проведення педагогічної практики студентів  

Одеського національного університету імені І.І.Мечникова 

 

 

«____» ________________________20___ р. 

 

 

 

 Згідно Положення про проведення виробничої практики студентів вищих 

навчальних закладів і наказу Мінвузу України №93 від 08.04.98р. університет в 

особі проректора _____________________________________________________ 

з однієї сторони і середня школа (гімназія, ліцей, коледж) № ________________ 

в особі директора _____________________________ з другої сторони заключили 

цю угоду про зазначене нижче: 

 1.Школа (гімназія, ліцей, коледж) зобов’язується з 20___ р. у навчальні 

години надати місця для педагогічної практики студентам університету наступних 

факультетів: 

 

а) __________________________ в кількості __________________________ чоловік 

    ___________________ класах з _________________ по _______________20___ р. 

б) __________________________ в кількості __________________________ чоловік 

    ___________________ класах з _________________ по _______________20___ р. 

в) __________________________ в кількості __________________________ чоловік 

    ___________________ класах з _________________ по _______________20___ р. 

г) __________________________ в кількості __________________________ чоловік 

    ___________________ класах з _________________ по _______________20___ р. 

 

 2.Графік проведення практики на кожний новий навчальний рік 

встановлюється факультетами разом зі школою відповідно до навчальних планів не 

пізніше серпня місяця, у той же час потрібно визначитись з класами. 

 3.Директор (або зав. навчальної частини) школи: 

а) забезпечує нормальні умови для проведення практики; 

б) знайомить практикантів зі школою, обладнанням, кабінетами, складом 

вчителів і учнів, поточними завданнями школи з ухваленою навчально-виховною і 

методичною роботою у школі; 

в) допомагає вчителям і класним керівникам передавати практикантам досвід 

навчально-виховної роботи і в родині учнів; 

г) приймає участь в відвідуванні уроків студентів, їх аналізі і в підведені 

підсумків практики по школі. 

 



4.Вчителя і класні керівники: 

а) передають практикантам свій досвід з викладання предмету, досвід з 

позакласної роботи з предмету і класному керівництву. 

б) знайомство практикантів з класом і станом у ньому навчально-виховної 

роботи. 

в) виділяють з свого плану, згідно програмі практики, установлену кількість 

уроків, позакласних занять з предмету і класному керівництву для практикантів, 

надають їм допомогу у виконанні цієї роботи і приймають участь в аналізі. 

5.Підсумки практики обговорюються на засіданні педагогічної ради школи 

за участю керівників університету і практикантів з метою закріплення позитивного 

досвіду практики і підвищення якості навчально-виховної роботи школи, а також 

на засіданні Ради факультетів за участю робітників школи з метою покращення 

підготовки вчителів. 

6.Оплата праці вчителів, класних керівників, завідувача навчальною 

частиною і директора школи проводиться університетом на підставі діючої 

інструкції Міністерства освіти з педагогічної практики студентів по закінченню 

педпрактики. 

7.Факультет силами професорсько-викладацького складу допомагає вести 

роботу в поліпшуванні навчально-виховної роботи шляхом проведення лекцій, 

доповідей і консультацій для вчителів, учнів і батьків протягом навчального року. 

8.Угода може бути розірвана однією із сторін при умові: 

а) якщо школа не відповідає вимогам, пред’явленим до умов проведення 

педагогічної практики; 

б) якщо педагогічна практика знижує якість роботи школи. 

У тому чи другому випадку зацікавлена сторона повідомляє другу завчасно. 

9.Конфлікт, який виникнув і коли він не ліквідується спільними зусиллями 

університету і школи, вирішує Департамент освіти і науки. 

10.Угода складається у двох примірниках, один з яких зберігається в 

навчальному закладі, другий – у школі на 5 років. 

 

 

Адреса сторін ОНУ імені І.І.Мечникова, вул.Дворянська 2, м.Одеса. 

 

Школи: 

 

 

 

Проректор ОНУ: 

 

Директор школи: 

 

 


