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Опис виробничої практики на підприємстві:

Рік підготовки
Семестр
Кількість тижнів
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Вид контролю

3
6
4,5
4,5
135
залік

Для кожного студента виробнича практика – невід'ємна частина
навчального процесу, що допомагає зорієнтуватися і знайти себе у професії.
Виробнича практика для студента часто стає відправною точкою його
професійної кар'єри. Безпосередніми керівниками здобувачів вищої освіти є
керівник практики від університету і керівник практики від підприємства – бази
практики.

Мета та завдання виробничої практики на підприємстві:

Мета: Закріплення знань з циклу професійної підготовки студентів
напряму підготовки (спеціальністю) 015 Професійна освіта
(Дизайн) у
дистанційному режимі в форматі онлайн, збирання та аналіз фактичного
матеріалу на конкретній базі проходження практики, а також виконання
необхідних теоретичних досліджень та отримання практичних навичок щодо
створення дизайн-проектів у галузі графічного дизайну на прикладі розробки
індивідуального портфоліо для дизайнерських робіт, сучасних друкованих засобів
інформації, знакових зображень, образно-асоціативних композицій. Вироблення у
здобувачів вищої освіти професійних умінь та навичок організації трудового
процесу в дизайнерських бюро, підприємствах, організаціях та фірмах різного
спрямування.
Завдання: Ознайомлення у дистанційному режимі в форматі онлайн
здобувачів вищої освіти зі специфікою діяльності підприємств, фірм, організацій,
видавництв, диференційованих організацій, отримання професійних умінь і
навичок фахової підготовки спеціальності 015 Професійна освіта (Дизайн).
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Удосконалення умінь та навичок професійної практичної підготовки. Озброєння
здобувачів вищої освіти методами і прийомами практичної діяльності, вміння
швидко справлятися із запланованими навчальними завданнями, адекватно
реагувати на нестандартні ситуації. Оволодіння здобувачами вищої освіти
методами і прийомами дизайнерської роботи на всіх етапах – від зародження ідеї,
ескізування, проектування, макетування до завершальної стадії у вигляді готової
продукції. Навчання творчого застосування на практиці знань із фахових
дисциплін.

Формування спеціальних компетентностей здобувачів вищої освіти
За час проходження виробничої практики здобувач вищої освіти має
набути таких компетентностей:
- соціальна, психологічна і фізична адаптація здобувачів вищої освіти до
умов виробництва, освоєння та вміння працювати в колективі у
дистанційному режимі;
- ознайомлення в онлайн форматі з програмним забезпеченням і
програмними продуктами, які використовуються або створюються в
процесі діяльності даного підприємства, опанування технологіями
розробки, впровадження та супроводу дизайн-забезпечення;
- можливість навчитися створювати, обробляти та представляти
інформацію засобами графічного дизайну;
- можливість виявляти уміння використовувати закономірності та способи
передавання і сприйняття колірно-графічної інформації, різні види
художніх технік і технологій;
- можливість демонструвати навички умовних позначень способом
спрощення та схематизації форм, стилізації, формалізації;
- можливість використовувати теорію художнього формоутворення у
графічному дизайні;
- можливість планувати свою роботу, не порушуючи трудового
розпорядку фірми (підприємства) у дистанційному режимі;
- можливість складати дизайн-проекти та макети за видом діяльності;
- можливість вибирати найбільш ефективні форми, методи і прийоми для
реалізації дизайн-проектів, ідей, макетів тощо;
- можливість організувати самопідготовку у дистанційному режимі;
- можливість розробляти і оформлювати звітну документацію за
результатами практики;
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- можливість розроблювати і виготовляти наочні матеріали, презентації,
для показу власних ідей та проектів.

Програма виробничої практики в дистанційному режимі

У ході практики кожен здобувач вищої освіти у відповідності з профілями
підготовки проводить види діяльності, визначені інструкцією установи та
положенням про виробничу практику на підприємстві у дистанційному режимі.
У процесі виробничої практики здобувачі вищої освіти у форматі онлайн
займаються такими видами діяльності: знайомляться з організацією трудового
процесу на підприємстві (фірмі), з роботою окремих фахівців та керівників
підприємств; проводять спостереження за процесом роботи дизайнерів та інших
працівників; залучаються до процесу виробництва чи розробки дизайн-проектів,
макетів, окремих ідей тощо; працюють над звітною документацією.

Зміст виробничої практики
1. Ознайомлення з підприємством в дистанційному режимі
Інструктаж по техніці безпеки. Структура підприємства. Основні напрями
діяльності і послуг, що робляться. Роль проектної, рекламної або маркетингової
служби в структурі підприємства. Вивчення організаційно-правових документів,
що регламентують діяльність рекламно-виробничої служби (положення про
відділ, структурний підрозділ, статут, короткострокові і перспективні плани
роботи відділу, посадові обов'язки співробітників, ознайомлення з охороною
праці на підприємстві і так далі).
2. Ознайомлення з технологією дизайнерської роботи і порядком
узгодження у форматі онлайн. Затвердження проектів.
Керівник практики від проектної організації знайомить здобувачів вищої
освіти зі структурою і повним складом проекту на різних стадіях проектування,
розкриває зміст кожної з частин проекту, знайомить з правилами і стандартами
виконання робіт, з сучасними методами їх виконання, з порядком узгодження і
твердження на всіх стадіях проектування.
3. Практична робота здобувачів вищої освіти на посаді дизайнера.
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Під час виробничої практики на підприємстві здобувачі вищої освіти
працюють дизайнерами, виконуючи за завданням керівника практики від
проектної організації різні проектні роботи. Така робота повинна займати до 50 %
часу, що відводиться на увесь період практики. При цьому вона може
проводитися зосереджено або чергуватися в певній послідовності (через день або
півдня) з часом, відведеним на вивчення проектних і нормативних матеріалів і
збором матеріалу для створення дизайн-проекту. Остаточні варіанти проектної,
рекламної продукції, створені студентом під час проходження практики мають
бути відображені у звіті).
4. Вивчення проектних і нормативних матеріалів створення дизайнпроекту.
Керівник практики від проектної організації, підприємства, фірми знайомить
здобувачів вищої освіти з проектними і нормативними матеріалами, пов'язаними з
темою дизайн-проекту.
5. Збір матеріалів для створення дизайн-проекту.
Здобувач вищої освіти індивідуально вивчає проектні нормативні
документи, освоює сучасні дизайнерські комп'ютерні програми, удосконалює
нові технології виконання проектних, графічних робіт.
6 Систематизація матеріалу для створення дизайн-проекту.
Впродовж усього періоду виробничої практики здобувачі вищої освіти
збирають матеріал для створення й виконання дизайн-проекту. Збір матеріалу
здійснюється відповідно до завдання щодо реалізації дизайн-проекту.

Форми та методи контролю
Форми контролю: ескізи, дизайн-проект, стилізована подача дизайнпроекту, презентація.
Вид контролю: залік.
Вимоги до звітної документації
Під час проходження у дистанційному режимі виробничої практики здобувачі
вищої освіти ведуть щоденник, де у короткій формі щодобово записується обсяг
робіт, виконаних у відповідності з програмою практики. Згідно записів у
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щоденнику здобувач вищої освіти складає звіт з практики. Роботу над звітом
здобувач вищої освіти повинен проводити з перших днів проходження практики.
Звіт повинен бути написаний літературною мовою, чітко і лаконічно, за
формою, яка розроблена кафедрою, ілюстрований необхідною кількістю креслень,
ескізів, фотографій, таблиць і т.ін.
Звіт повинен відображати усі розділи змісту практики у тій самій
послідовності, що і в програмі практики з обов’язковим відображенням питань,
пов’язаних з охороною праці і безпекою життєдіяльності.
Слід уникати наявності у звіті відомостей, які переписані з навчальної
літератури, без аналізу і порівняння з матеріалами виробничої практики.
Звіт підписується керівником практики від підприємства.
Не пізніше, ніж через тиждень після закінчення практики студенти здають
повністю оформлений, з усіма необхідними підписами керівникові практики від
кафедри:
1. Оформлений щоденник практики.
2. Індивідуальний план здобувача вищої освіти.
3. Короткий письмовий звіт про проведену роботу та труднощі, які мали
місце під час практики на аркушах паперу формату А4.
4. Фотозвіт, презентаційні матеріали.
На підсумковому конференції з практики від кафедри узагальнює роботу
здобувачів вищої освіти і виставляє оцінку за проведену роботу кожним
практикантом. Підсумковий контроль проводиться у вигляді заліку під час
презентації матеріалів практики.

Оцінювання виробничої практики (розподіл балів)
Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти
№

Вид діяльності студента-практиканта

1. Інструктаж по техніці безпеки.
Знайомство з підприємством-базою
практики.
2. Ознайомлення з технологією
дизайнерської роботи і порядком
узгодження. Затвердження проектів.
3. Робота на посаді дизайнера (чи
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Термін
виконання
10 год.

Кількість балів
2

10 год.
2
25 год.

20

4.
5.
6.
7.
8.

помічника дизайнера)
Вивчення проектних і нормативних
матеріалів створення дизайн-проекту.
Збір матеріалів для створення дизайнпроекту.
Систематизація матеріалу для створення
дизайн-проекту.
Консультації по формуванню звітів,
робота над звітом
Підведення підсумків практики і її
презентація
Всього:

20 год.

20

25 год.

20

25 год.

20

10 год.

6

10 год.
135 год.

10
100 балів

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

90 – 100
80-89
70-79
65-69
60-64

Оцінка
ECTS

А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
для диференційованого заліку

для заліку

відмінно
добре

зараховано

задовільно
незадовільно з можливістю
повторного проходження
практики
незадовільно з обов’язковим
повторним проходженням
практики

не зараховано з
можливістю повторного
проходження практики
не зараховано з
обов’язковим повторним
проходженням практики

Методичні рекомендації для проходження виробничої практики в
дистанційному режимі

За період проходження виробничої практики в дистанційному режимі
здобувачі вищої освіти повинні:
- по віртуальному прибуттю на підприємство пройти вхідний інструктаж, а
потім інструктаж з техніки безпеки на робочому місці;
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- дотримуватися правил техніки безпеки, а також усіх правил внутрішнього
розпорядку підприємства в режимі онлайн;
- працювати повний робочий день у режимі, який відповідає роботі
підрозділу підприємства;
- вивчити усі питання і виконати завдання, які передбачені програмою
практики;
- систематично і акуратно вести щоденник і давати його для перевірки
керівникові практики;
- підготувати письмовий звіт з практики.
В останній день практики надати керівникові практики від підприємства
заповнений щоденник і звіт для підпису і написання характеристики, підписи
повинні бути завірені печаткою підприємства. При проходженні практики
студенти мають право користуватися технічною бібліотекою підприємства,
отримувати консультації фахівців з питань, пов’язаних з практикою.
Звіт має титульний аркуш зміст, вступ, наявність основних розділів,
послідовність висвітлення матеріалу. Тематичні розділи звіту повинні відповідати
розділам програми практики. У Вступі подається коротка характеристика
організації, в якій студенти проходять виробничу практику. Далі аналізується
роль проектної, рекламної або маркетингової служби в структурі підприємства,
аналіз роботи дизайнерського відділу, наводиться аналіз організаційно-правових
документів, що регламентують діяльність підприємства (положення про відділ,
структурний підрозділ, статут, короткострокові і перспективні плани роботи
відділу, посадові обов'язки співробітників і так далі). Також звіт повинен містити
зразки проектної, рекламної продукції, що розкриває роботу підприємства, і
макети рекламної продукції, створеної практикантом, під час проходження
практики. Виконання студентами індивідуальних завдань є важливим етапом у
вирішенні основних завдань практики. Консультування та контроль за
виконанням індивідуального завдання здійснюється безпосередньо керівником
практики.
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Додатки
Додаток А
Оформлення відношення
Ректору
Житомирського державного
університету імені Івана Франка
проф. Киричук Г.Є.
керівника ___________________
____________________________
(повна назва бази практики)
_______________________________________
(прізвище та ініціали)

ВІДНОШЕННЯ
Адміністрація ___________________________________________________
(повна назва бази практики)

не заперечує проти проходження ________________________________________
(назва практики)

здобувачем вищої освіти _________ групи _________________ форми навчання
(номер групи)

(денної/заочної)

факультету/ННІ ______________________________________________________
(назва факультету / ННІ)

____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові практиканта)

Термін проходження практики з ___________ по ___________. Створення
необхідних умов для виконання програми практики гарантуємо.

Керівник

______________

__________________

(підпис)

(прізвище та ініціали)
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Додаток Б.
Приклад оформлення титульного аркуша

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ
____________________виробничої (Виробнича практика)________________
(вид і назва практики)

здобувача вищої освіти ______Сичевської Влади Владиленівни____________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Факультет/
Навчально-науковий інститут педагогіки___________________________________
Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання__________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Рівень вищої освіти ____перший (бакалаврський)___________________________
(назва)

Спеціальність_________015 Професійна освіта (Дизайн) ____________________
(назва)

___ІІІ___ курс, група _____35__________
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Додаток В.
Приклади дизайн-проєктів здобувачів вищої освіти
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