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1 ОПИС ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

 

Найменування 

показників  

Спеціальність, освітня 

програма, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни (денна форма) 

Кількість кредитів: 3,5  

Спеціальність: 

292 Міжнародні економічні 

відносини 

Нормативна 

 

Загальна кількість годин: 

135 год. 

Освітня програма: 

Міжнародний бізнес 

Рік підготовки: 3-й 

Семестр: 6-й 

  Освітній ступінь: Бакалавр Самостійна робота: 135 год. 

  Індивідуальна робота: --- год. 

  Вид контролю: Диф. залік 

 

Вирішення завдань підготовки висококваліфікованих фахівців вимагає 

закріплення набутих у вищому навчальному закладі теоретичних знань 

практичними вміннями роботи на підприємстві. З цією метою студенти 3  курсу 

проходять виробничу практику. 

Виробнича  практика студентів є складовою і невід'ємною частиною 

процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах і проводиться на 

виробничих підприємствах і організаціях усіх форм власності та видів 

діяльності. Ознайомлення із зовнішнім і внутрішнім середовищем діючої 

організації, її виробничою структурою, із специфікою реалізації теоретичних 

підходів до управління виробничими процесами, закріплення академічних 

знань і випробування власних сил - все це надасть студентам можливість не 

тільки набути практичних навичок за обраним фахом відповідно до 

кваліфікаційного рівня, але й адаптуватися до виробничого середовища та 

підготуватися до подальшої можливої роботи на виробництві. 

Підставою для проведення практики студентів є: 
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а) Закон України «Про вищу освіту»; 

б) Положення про  проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України, затверджене наказом Міносвіти України від 

8.04.93 № 93; 

в) Положення про проведення практики студентів Національного 

університету «Запорізька політехніка» від 30 серпня 2019 р. 

(протокол від 30.08.2019 р. № 1). Надано чинності наказом ректора 

від 30 серпня 2019 р. № 238; 

г) освітньо-професійні програми, стандарти вищої освіти; 

д) навчальні та робочі навчальні плани; 

е) програми практик; 

ж) інструкції, які враховують особливості навчання з конкретної 

спеціальності (освітньої програми, спеціалізації); 

з) інструкції з охорони праці та навколишнього середовища. 
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2 МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ВИБІР БАЗ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Мета практики 

 

Виробнича практика покликана сформувати професійні вміння, навички 

приймати самостійні рішення на певних ділянках роботи (або з конкретних 

питань) в реальних виробничих умовах шляхом виконання окремих функцій і 

завдань, властивих майбутній професії. 

Чітке визначення місця виробничої практики в структурно-логічній 

схемі практичної підготовки фахівців зазначеного профілю, а також 

формулювання в рамках комплексної програми практичної підготовки змісту 

виробничої практики забезпечує безперервність та послідовність одержання 

студентами необхідного обсягу практичних знань і навичок, які відповідають 

поетапній підготовці та відповідності освітнього рівня "бакалавр". 

У процесі проходження практики студент вивчає комплекс питань з 

економічного управління підприємством в конкретних умовах, вчиться 

самостійно вирішувати реальні економічні завдання і набувати відповідні 

навички. 

Основна мета практики: поглиблення і зміцнення знань, набутих у 

процесі навчання, розвиток навиків науково-дослідної роботи і розв’язання 

прикладних завдань, набуття досвіду ділового спілкування, підготовка до 

самостійної роботи на посадах фахівця з міжнародних економічних відносин за 

спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». 

Комплексний характер виробничої практики сприяє поглибленому 

вивченню економічних напрямків діяльності підприємства, якщо студент 

послідовно ознайомиться з організацією роботи спеціалістів різних ієрархічних 

рівнів і структурних підрозділів. При цьому питання аналізу ефективності 

діяльності підприємства в цілому вивчається з урахуванням оцінки їх 

внутрішнього потенціалу і динаміки факторів зовнішнього середовища.  
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2.2 Завдання практики  

 

Основними завданнями, які ставляться при проходженні виробничої 

практики перед студентом, є: 

а) Засвоїти склад майна підприємства і джерела його формування, 

взаємовідносини підприємства з зовнішніми контрагентами і ринковою 

інфраструктурою, зовнішньоекономічну діяльність підприємства, 

систему і стратегії, маркетингу підприємства, систему планування його 

діяльності, формування собівартості і прибутку, використання 

прибутку, систему податків і обов'язкових платежів підприємства, 

політику ціноутворення, фінансовий баланс підприємства і оцінку його 

економічної діяльності: 

б) Вміти самостійно вирішувати задачі економічної діяльності 

підприємства, проводити розрахунки по обґрунтуванню джерел 

формування майна підприємства і стратегії його розвитку, аналізувати 

фінансову діяльність підприємства з відповідною економічною 

оцінкою; 

в) Набути навичок розв'язання реальних економічних завдань 

підприємства за умов розвитку різних форм власності і ринкових 

відносин. 

 

2.3 Вибір баз виробничої практики 

 

Практика студентів кафедри МЕВ Національного університету 

«Запорізька політехніка» проводиться на базах практики, які мають відповідати 

вимогам програми, розробленої кафедрою Міжнародних економічних відносин 

згідно з навчальним планом бакалавра для спеціальності 292 «Міжнародні 

економічні відносини». 

Вибір підприємства для проходження практики здійснюється з 

урахуванням: 
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а) можливості підприємства організувати робоче місце практиканта і 

забезпечити кваліфіковане керівництво практикою з боку спеціалістів з 

найбільшим досвідом; 

б) рівня організації управління, використання сучасних інформаційних 

технологій в управлінні підприємством; 

в) науково-дослідницьких інтересів студентів; 

г) відповідності специфіки підприємства напрямку підготовки майбутніх 

фахівців. 

 

В результаті проходження виробничої практики студент повинен 

отримати 

загальні компетентності: 

 ЗК 03. Здатність навчатися та бути сучасно навченим. 

  ЗК 04. Здатність планувати та управляти часом. 

  ЗК 05. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

  ЗК 06. Здатність спілкуватися іноземними мовами. 

  ЗК 07. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій. 

  ЗК 08. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

  ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших 7 професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

  ЗК 11. Здатність працювати в команді. 

   ЗК 12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

фахові компетентності: 

СК 03. Здатність виявляти особливості функціонування середовища 

міжнародних економічних відносин та моделей економічного розвитку. 
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СК 05. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг 

кон’юнктури світових ринків, оцінювати зміни міжнародного середовища та 

вміти адаптуватися до них. 

СК 06. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, 

інструменти та принципи регулювання міжнародної торгівлі. 

СК 07. Здатність аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних 

валютно-фінансових і кредитних відносин. 

СК 08. Здатність визначати функціональні особливості, характер, рівень 

та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин 

різного рівня та налагоджувати комунікації між ними. 

СК 11. Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у 

міжнародній сфері з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових 

зв’язків. 

СК 12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі документи та 

довідкові матеріали при здійсненні професійної діяльності у сфері міжнародних 

економічних відносин.  

СК 14. Здатність спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з 

використанням фахової термінології, включаючи усну і письмову комунікацію 

державною та іноземними мовами. 

СК 16. Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, 

генерувати й ефективно використовувати їх в практичній діяльності. 

очікувані програмні результати навчання: 

РН4. Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо 

процесів і явищ у світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив 

ендогенних і екзогенних факторів на них в умовах інтеграційних та 

дезінтеграційних процесів. 

РН7. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати при дослідженні форм 

МЕВ та світогосподарських процесів в умовах глобалізації. 
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РН9. Розуміти і вміти застосовувати сучасні теорії та методи розв’язання 

спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері міжнародної 

торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних 

валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, 

міжнародного трансферу технологій в умовах невизначеності та нестабільності. 
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3 ЕТАПИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

СТОРІН 

 

3.1 Календарний план проходження практики 

 

Згідно з графіком навчального процесу виробнича практика для студентів 

3 курсу спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» проводиться 

протягом 3 тижнів (15 робочих днів). Весь період практики розподіляється за 

відповідними темами індивідуальних завдань. 

Керівник виробничої практики від  підприємства у перший день практики 

складає календарний план (графік) її проходження для студента, який 

погоджується з керівником від кафедри. У графіку вказують періоди, на протязі 

яких студент повинен працювати в певному відділі і практично засвоювати 

відповідні теми програми практики. 

Приблизний розподіл часу виробничої практики  наведений у таблиці, 

яка розташована нижче. 

Тривалість практики – 3 тижні (15 робочих днів). 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Кількість 

днів 

1 Прибуття на підприємство. Оформлення перепустки. Інструктаж 

по техніці безпеки і охорони праці 
2 

2 
Вивчення та аналіз загальної характеристики основних 

напрямків зовнішньоекономічної діяльності підприємства (див. 

підрозділ 4.2) 

3 

3 

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності та здійснення 

зовнішньоекономічних операцій підприємства (див. підрозділ 

4.3) 

3 

4 
Аналіз фінансово-економічних показників діяльності 

підприємства (див. підрозділ 4.4) 
3 

5 Здавання перепусток, літератури та іншого майна підприємства  1 

6 Оформлення звіту і щоденника проходження практики 3 

Всього 15 
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 3.2 Основні обов’язки студента під час проходження практики 

 

Студент-практикант повинен з'явитися на місце проходження практики в 

зазначений термін. 

Під час проходження практики студенти зобов'язані: 

а) до  початку  практики  ознайомитися із розробленими кафедрою 

міжнародних економічних відносин методичними рекомендаціями щодо 

проходження виробничої практики; 

б) отримати у відділі практики навчального закладу лист-направлення на 

підприємство, який, в обов'язковому порядку, необхідно буде надати до 

канцелярії підприємства для внесення позначки про дату початку і 

закінчення проходження студентом практики і завірення зазначеної 

інформації відповідною печаткою; 

в) одержати від керівника, призначеного кафедрою, консультації щодо 

оформлення всіх необхідних документів; 

г) у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики і вказівками її керівників; 

д) вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки і правил 

пожежної безпеки; 

е) своєчасно повідомляти керівника практики від кафедри про виникнення 

труднощів з виконанням програми; 

ж) вести щоденник про проходження виробничої практики; 

з) згідно з вимогами скласти звіт про виконання програми практики і 

захистити його у визначений термін; 

и) не пізніше ніж за день до закінчення практики студент повинен 

отримати характеристику з місця проходження практики, підписану 

керівником підприємства (підрозділу) у щоденнику проходження 

практики. 
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3.3 Керівництво виробничою практикою від кафедри 

 

Навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра 

міжнародних економічних відносин НУ «ЗП». Безпосереднє керівництво 

практикою студентів доручається досвідченим викладачам, призначеним 

кафедрою і затвердженими наказом ректора. Перед початком проходження 

практики із студентами проводиться попередній інструктаж, видається 

програма та методичні вказівки, щоденник практики та направлення, 

календарний план. 

Керівник практики від кафедри:  

а) завчасно знайомиться з умовами базових організацій практики; 

б) узгоджує з базами практики календарний план-графік проведення 

практики; 

в) здійснює інструктаж щодо порядку проходження практики, інструктаж з 

техніки безпеки, протипожежних правил, ведення щоденника тощо; 

г) здійснює систематичний контроль за виконанням затвердженої програми 

практики шляхом перевірки щоденників та звітів; 

д) складає графіки проведення контролю проходження практики студентами 

і консультацій на кафедрі. 

За співпраці з керівником від бази практики викладач кафедри 

забезпечує: 

а) методичне керівництво роботою студентів з написання звітів про 

проходження практики, надає їм при цьому необхідну практичну 

допомогу; 

б) контроль за всіма видами робіт, передбаченими програмою практики, 

відображеними у календарному плані, звіті, та щоденнику; 

в) контроль за забезпеченням нормальних умов праці і побуту студентів та 

проведенням з ними обов'язкових інструктажів з охорони праці і техніки 

безпеки; 
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г) контроль за виконанням студентами-практикантами правил внутрішнього 

трудового розпорядку; 

д) розгляд звітів студентів про проходження практики з написанням відгуку 

про їх роботу. 

 

3.4 Керівництво практикою від підприємства (організації, установи) 

 

Керівник від бази практики призначається наказом адміністрації 

підприємства і персонально відповідає за організацію і проведення практики 

відповідно до календарного графіка. 

Керівник практики від підприємства повинен: 

а) забезпечувати умови безпечної праці на робочому місці, проводити 

обов'язковий інструктаж з охорони праці, знайомити практикантів з 

правилами внутрішнього розпорядку; 

б) створювати необхідні умови для виконання студентами програми 

практики: організовувати робоче місце, вирішувати питання дозволу на 

користування статистичними даними, первинними, звітними та іншими 

документами, надавати необхідні консультації; 

в) перевіряти хід виконання роботи відповідно до графіка, затвердженого 

кафедрою; 

г) контролювати виконання програми практики; 

д) контролювати дотримання практикантами трудової дисципліни і правил 

внутрішнього розпорядку; 

е) за наявності підстав, ставити питання про усунення студента від практики. 

У таких випадках він повідомляє про порушення практикантом трудової 

дисципліни, техніки безпеки, про систематичне невиконання програми 

практики та про інші об'єктивні причини, що мали місце, керівнику 

практики від кафедри. 
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4 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

4.1 Зміст та орієнтовна структура звіту про проходження виробничої 

практики 

 

Зміст виробничої практики визначається її програмою. Конкретний 

перелік питань програми практики для студента узгоджується з керівником від 

підприємства за погодженням з керівником від кафедри, виходячи із 

запропонованого нижче переліку. 

Кількість часу, відведеного на опрацювання питань, запропонованих до 

розгляду, уточнюється керівником практики від підприємства із студентом-

практикантом відповідно до наявного матеріального та нормативного 

забезпечення практики. 

Під час проходження виробничої практики здобувач вищої освіти має 

ознайомитися з основними характеристиками підприємства, виконати основні 

завдання практики та висвітлити результати роботи в основних розділах звіту 

про проходження практики: 

а) титульний аркуш; 

б) зміст; 

в) вступ; 

г) Розділ 1 - Загальна характеристика основних напрямків 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства (див. підрозділ 4.2); 

д) Розділ 2 - Аналіз зовнішньоекономічної діяльності та здійснення 

зовнішньоекономічних операцій підприємства (див. підрозділ 4.3); 

е) Розділ 3 - Фінансово-економічні показники діяльності підприємства (див. 

підрозділ 4.4). 

У вступі здобувач вищої освіти повинен сформулювати основну мету, 

завдання практики, а також коротко описати обрану модель підприємства. 

В основній частині розкривається зміст практики відповідно до програми 

практики. Результати виконання індивідуального практичного завдання 
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відображаються в окремому розділі. 

 

4.2 Загальна характеристика основних напрямків 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

 

Під час проходження практики здобувач вищої освіти повинен дослідити: 

а) юридичний статус підприємства; 

б) коротку історію підприємства; 

в) форму власності; 

г) організаційну структуру підприємства; 

д) структуру відділу зовнішньоекономічної діяльності; 

е) види зовнішньоекономічної діяльності, які здійснює підприємство; 

ж) товарну номенклатуру  зовнішньоекономічної діяльності підприємства; 

з) основні нормативно-правові документи, що регулюють діяльність 

підприємства. 

 

4.3 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності та здійснення 

зовнішньоекономічних операцій підприємства 

 

Під час проходження практики здобувач вищої освіти повинен вивчити та 

проаналізувати: 

а) види зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві (вивчити досвід 

роботи підприємства щодо здійснення зовнішньоторговельних зв'язків, 

економіко-правової бази, системи угод і контрактів, якими керується фірма 

при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, показати характерні умови 

реалізації контрактів і угод); 

б) обсяг, структуру, динаміку зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

(з’ясувати, на яких зовнішніх ринках працює підприємство, яку продукцію 

експортує (імпортує) і в яких обсягах); 

в) дати оцінку транспортному забезпеченню зовнішніх операцій, описати 
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базові умови поставок товарів; 

г) зробити аналіз виконання обов'язків за експортними і імпортними 

операціями (дослідити як підприємство здійснює експортно-імпортні 

операції, реєстрацію, декларування і ліцензування; оцінити організаційні 

форми торгово-посередницьких операцій і роботу посередників, визначити 

їх рейтинг, умови постачання продукції; оцінити здійснення операцій з 

імпорту, виходячи з необхідності економного витрачання коштів у 

іноземній валюті з урахуванням вимог щодо якості і технічного рівня 

імпортованої продукції); 

д) ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства (визначити 

умови функціонування на іноземних ринках: можливості та проблеми, 

рівень конкуренції, ризики; показати, як фірма обирає контрагента, як 

проводить переговори; дати оцінку організації науково-технічного 

співробітництва із зарубіжними країнами для практичного використання 

новітніх досягнень зарубіжної науки і техніки, провідного виробничого 

досвіду; оцінити можливість залучення іноземних інвестицій (при наявній 

потребі); 

е) організацію зовнішньоекономічної діяльності (визначити, як підприємство 

формує свої валютні фонди, порядок їх утворення, зберігання і 

використання; вивчити порядок і механізм планування і матеріально-

технічного забезпечення зовнішніх зв'язків підприємства; здійснити аналіз 

платежів у зовнішній торгівлі). 

 

4.4 Фінансово-економічні показники діяльності підприємства 

 

У цьому розділі на основі фінансової звітності підприємства – бази 

практики здобувач вищої освіти повинен проаналізувати фінансовий стан 

підприємства, а саме здійснити: 

а) оцінку фінансової звітності підприємства за попередні 2-3 роки; 

б) оцінку грошових надходжень підприємства; 
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в) аналіз джерел формування доходів підприємства; 

г) аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства та основні 

фінансові показники, що характеризують ефективність діяльності 

підприємства (дохід, прибуток, рентабельність, показник 

самофінансування, період обороту обігових коштів, ліквідність тощо); 

д) зробити висновки, щодо фінансового стану підприємства. 

Майновий стан – це одна з характеристик фінансового стану 

підприємства, за допомогою якої оцінюється склад, структура та динаміка 

майна і джерел формування капіталу. Аналіз майнового стану може 

проводитися на основі використання форми 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий 

стан) (ДОДАТОК Б)  та форми 2 «Звіт про фінансові результати»  (Звіт про 

сукупний дохід) (ДОДАТОК В), як без зміни (об’єднання) статей, так і шляхом 

побудови скороченого аналітичного балансу. Останній утворюється 

об’єднанням в окремі групи однорідних за економічним змістом статей балансу 

і доповненням його відповідними показниками, що характеризують зміни у 

майновому стані підприємства (на основі використання прийомів 

горизонтального і вертикального аналізу). Один з варіантів побудови 

скороченого аналітичного балансу представлений у табл. 4.1. 

 

Таблиця 4.1 -  - Скорочений аналітичний баланс 

Актив  Рядки за формою №1 

Майно (активи) – всього 1300 

1. Необоротні активи 1095 

в т.ч. основні засоби  1010 

2. Оборотні активи  1195 

2.1. Оборотні виробничі фонди, в т.ч. 1100 + 1110 

– запаси  1100 

– поточні біологічні активи  1110 

2.2. Фонди обігу, в т.ч.  1125 ÷ 1190 

– дебіторська заборгованість  1125 ÷ 1155 

– грошові кошти і поточні фінансові інвестиції  1160 + 1165 

– інші оборотні активи  1190 

 

Пасив  Рядки за формою №1 
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Джерела фінансування – всього  1900 

1. Власний капітал  1495 

1.1. Зареєстрований капітал  1400 

1.2. Нерозподілений прибуток  1420 

2. Довгострокові зобов’язання та забезпечення  1500 

2.1. Довгострокові кредити банків 1510 

2.2. Інші довгострокові зобов’язання  1515 

3. Поточні зобов’язання і забезпечення  

3.1. Короткострокові кредити банків  1100 

3.2. Поточна кредиторська заборгованість  1610 + 1630 

3.3. Інші поточні зобов’язання  1690 

 

Таблиця 4.2 - Показники майнового стану підприємства 

Сума господарських коштів, що їх 

підприємство має у розпорядженні 

підсумок балансу 

(ф. 1 р. 1300) 

Коефіцієнт зносу основних засобів відношення зносу основних засобів до первісної 

вартості основних засобів 

ф. 1 р. 1012/ ф. 1 р. 1011 

Коефіцієнт придатності основних 

засобів 

відношення залишкової вартості основних засобів до 

первісної 

ф. 1 р. 1010/ ф. 1 р. 1011 

Частка основних засобів в активах відношення залишкової вартості основних засобів до 

загальної суми активів 

ф.1 р. 1010/ ф.1 р. 1300 

Коефіцієнт мобільності активів співвідношення оборотних та необоротних активів 

підприємства 

ф.1 р. 1195/ ф.1 р. 1095 

 

Таблиця 4.3  - Показники ділової активності підприємств 

Коефіцієнт оборотності активів  відношення чистої виручки від реалізації до 

середньорічної вартості активів 

ф2 р.2000 / ф1(р.1300(гр.3) + +р.1300(гр.4)) / 2 

Коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості  

відношення чистої виручки від реалізації до 

середньорічного розміру дебіторської заборгованості 

ф2 р.2000/ф1((р.1125÷р.1155) гр.3 + + 

(р.1120÷р.1155)гр.4) / 2 

Коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості  

розраховується як відношення собівартості реалізованої 

продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини 

кредиторської заборгованості 

ф2р.2050 / ф1((р.1610÷ р.1650)гр.3 +  (р.1610 ÷ 

р.1650)гр.4) / 2 
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Строк погашення дебіторської 

заборгованості  

відношення тривалості звітного періоду (360 днів) до 

коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості 

Строк погашення кредиторської 

заборгованості  

відношення тривалості звітного періоду (360 днів) до 

коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості 

Коефіцієнт оборотності запасів  відношення чистої виручки від реалізації до 

середньорічного розміру запасів. 

ф2 р.2000/ф1(р.1100гр.3 + р.1100гр.4)/2 

Фондовіддача  відношення чистої виручки від реалізації до 

середньорічної вартості основних засобів 

ф2 р.2000 / ф1(р.1010гр.3 + р.1010гр.4) / 2 

Коефіцієнт оборотності власного 

капіталу  

відношення чистої виручки від реалізації продукції 

(робіт, послуг) до середньорічної величини власного 

капіталу підприємства 

ф2 р.2000 / ф1(р.1495(гр.3) + р.1495(гр.4)) / 2 
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5 МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

_______________________Диференційований залік__________________ 
(залік, диференційований залік) 
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6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ 

 

На основі зібраного під час практики фактичного матеріалу, здобутих 

знань і обсягу виконаних робіт студент відповідно до затвердженої програми 

складає звіт з виробничої  практики. 

Звіт повинен певним чином узагальнювати здобутий студентом досвід 

практичної роботи і здатність самостійно виконувати роботу певного обсягу та 

спрямованості. Тому звіт повинен містити, в першу чергу, зібраний та 

відповідним чином опрацьований, систематизований і проаналізований 

фактичний матеріал, одержаний під час проходження практики. 

З метою контролю обсягу виконаної роботи, для полегшення обліку і 

систематизації акумульованого матеріалу, студент протягом періоду практики 

повинен формувати та вести щоденник практики. Записи в ньому 

здійснюються окремо за кожен день (або кілька днів). При цьому слід вказати 

дату і коротко викласти зміст виконаної за день роботи. Щоденник практики 

перевіряє, оцінює і підписує, із зазначенням характеристики студента, керівник 

практики від підприємства. 

Звіт з заповненим та підписаним щоденником практики подається на 

рецензування керівнику практики від кафедри у встановлений у календарному 

графіку проходження практики термін. Відповідний графік затверджується на 

засіданні кафедри і надається для ознайомлення студентам-практикантам до 

початку виробничої практики. 

На останньому етапі відбувається захист звіту про практику. Під час 

захисту студенту потрібно продемонструвати здобуті знання і вміння, 

застосувати їх під час відповідей на запитання. 

У процесі захисту визначається ступінь виконання робочої програми 

практики, глибина та самостійність висвітлення її питань, рівень оволодіння 

студентом практичними навичками самостійної роботи за спеціальністю. Також 

враховується характеристика студента, надана керівником практики від 

підприємства. 
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Захист звіту з виробничої практики студентів оцінюється за наступними 

критеріями: 

90–100 балів (відмінне виконання завдань практики та наявність 

позитивних відгуків) – студент логічно мислить і будує відповідь, вільно 

використовує набуті теоретичні знання під час аналізу практичного матеріалу, 

звіт та щоденник надав вчасно, всі питання в звіті розкриті повністю, 

індивідуальне завдання виконав на високому рівні, звіт захистив без зауважень, 

характеристика від керівників практики відмінна, демонструє високий рівень 

засвоєння практичних навичок; 

80–89 балів (виконання завдань практики вище середнього рівня та 

наявність позитивних відгуків) – студент аргументовано викладає матеріал, має 

практичні навички, звіт та щоденник надав вчасно, виконав всі завдання, але 

мають місце незначні похибки і зауваження, індивідуальне завдання виконав на 

високому рівні, захистив дуже добре,  характеристика практиканта від керівників 

практики позитивна; 

70–79 балів (в цілому правильне виконання завдань практики з певною 

кількістю суттєвих недоліків) – студент звіт та щоденник надав з запізненням, 

в звіті розкрито більшість питань, індивідуальне завдання виконав, але з 

окремими помилками і недоліками, оформив і захистив звіт на гідному рівні, 

характеристику одержав позитивну; 

60–69 балів (непогано виконано завдання практики, але зі значною кількістю 

недоліків, відгуки на практику містять низку зауважень) – студент звіт та 

щоденник надав з запізненням, відповіді на запитання практичного характеру 

виявляють неточності у знаннях, більшість завдань  в  звіті  не  розкрито,  

виконання  індивідуального  завдання носить формальний характер, звіт і 

щоденник оформлені недбало, під час захисту звіту студент невпевнений у 

відповідях, характеристика від керівників практики в цілому задовільна; 

50–59 балів (виконання завдань практики задовольняє мінімальним 

критеріям, відгуки на практику містять значну кількість зауважень) – студент 

непереконливо відповідає, звіт та щоденник надав з запізненням, додаткові 
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питання викликають невпевненість, всі завдання виконано формально, звіт і 

щоденник оформлені недбало, під час захисту звіту невпевнений у відповідях, не 

має твердих знань, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із 

майбутньою діяльністю,  характеристика від керівників практики задовільна; 

1–49 балів (виконання практики не відповідає вимогам програми, відгуки 

від керівників на практику студента негативні) – студент не надав звіт та 

щоденник або надав звіт та щоденник з запізненням та не відповідає на питання 

щодо бази практики, майже не орієнтується в звіті, практичні навички не 

сформовані, відгуки керівників про проходження практики негативні. 

Студент,  який  не  виконав  програму  практики  без  поважних причин 

та/або отримав негативну оцінку з практики, відраховується з університету. 
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7 ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Встановлення відповідності даних 100-бальної шкали оцінювання, 

національної (4-бальної) даним шкали за системою ЄКТС здійснюється в 

такому порядку. 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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8 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПО ПРАКТИЦІ 

 

Звіт по практиці є результатом самостійної роботи студента. Він повинен 

відповідати таким вимогам: чіткість, лаконічність, повнота висвітлення. При 

використанні у звіті матеріалів з підручників, навчальних посібників, статей 

тощо обов’язковим є посилання на відповідне літературне джерело. 

Звіт про проходження практики повинен мати наступну структуру: 

а) титульний лист; 

б) зміст; 

в) вступ; 

г) основна частина – індивідуальні завдання (3 розділи); 

д) висновки; 

е) перелік джерел посилань; 

ж) додатки (якщо потрібно). 

Оформлення звіту по практиці здійснюється згідно Національного 

стандарту України ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері 

науки і техніки. Структура та правила оформлювання» 

Загальні вимоги. Текст друкується на одному боці аркуша білого паперу 

формату А4(210×297 мм), через півтора інтервали – з використанням шрифту 

текстового редактора Word – Times New Roman, кегль 14. За необхідністю 

допускається використання формату аркушів А3 (297×420 мм). 

Текст звіту друкується з дотриманням таких відступів від краю сторінки: 

лівий – 30 мм, верхній , нижній – 20 мм, правий – 10 мм. 

Під час оформлення звіту по практиці необхідно дотримуватися 

рівномірної щільності, контрастності та чіткості зображення впродовж усього 

документу. Прізвища, назви підприємств, установ, організацій у звіті 

наводяться мовою оригіналу. Скорочення слів і словосполучень виконуються 

відповідно до чинних стандартів з бібліотечної і видавничої справи. 

Заголовки структурних елементів та заголовки розділів треба друкувати 

симетрично до тексту великими літерами напівжирним шрифтом без крапки в 
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кінці. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів роботи потрібно друкувати з 

абзацного відступу з великої літери без крапки в кінці. 

Якщо заголовок складається з кількох речень, їх розділяють крапкою. 

Розривати слова знаком переносу в заголовках заборонено. 

Відстань між заголовком, приміткою, прикладом і подальшим або 

попереднім текстом має бути не менше ніж два міжрядкових інтервали. 

Абзацний відступ має бути однаковим впродовж усього тексту та дорівнювати 

п’яти знакам (1,25 см). Кожну структурну частину звіту починають з нової 

сторінки. Не дозволено розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту 

й підпункту на останньому рядку сторінки. 

Нумерація. Сторінки нумеруються арабськими цифрами, з дотриманням 

наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляється 

при комп’ютерному друці у правому верхньому куті без крапки в кінці. 

Титульний лист входить до загальної нумерації сторінок звіту, але номер 

сторінки на ньому не проставляється. 

Розділи, підрозділи, пункти і підпункти нумеруються арабськими 

цифрами. Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті 

звіту та позначатися цифрами без крапки, починаючи з цифри «1». Заголовок 

розділу друкується у тому ж самому рядку великими літерами без крапки в 

кінці. Підрозділи як складові частини розділу нумерують у межах кожного 

розділу окремо. Номер підрозділу складається з номера відповідного розділу та 

номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не 

ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 тощо. Потім у тому ж рядку йде заголовок 

підрозділу. 

Пункти нумеруються у межах кожного підрозділу. Номер пункту 

складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими 

ставиться крапка. У кінці номера крапка не ставиться, наприклад, 2.3.2, потім у 

тому ж рядку розміщується заголовок пункту. 

Підпункти нумеруються у межах кожного пункту за такими ж правилами, 

як пункти.  
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Такі структурні частини звіту по практиці, як зміст, вступ, висновки, 

перелік джерел посилань не мають порядкового номера.  

Таблиці, формули, рисунки нумеруються усередині кожного розділу. 

Наприклад, Рис. 1.1, Таблиця 2.3, формула 3.2 і т.д. При цьому слово „Таблиця” 

пишеться без скорочень, а слово „рисунок” скорочується „Рис.”.  

Таблиці та рисунки кожного додатка нумерують окремо. Номер таблиці 

або рисунка додатка складається з позначення літери додатка та порядкового 

номера таблиці або рисунка в додатку, відокремлених крапкою. Наприклад, 

«Таблиця В.1 - назва», тобто перша таблиця додатка В, «Рисунок А.2 - назва», 

тобто другий рисунок додатка А. 

Слово „Таблиця” пишеться з абзацного відступу угорі таблиці. Потім 

через тире пишеться її назва.   

Таблиця оформлюється шрифтом Times New Roman (Cyr), кегль - 12, 

міжстроковий інтервал – одинарний. При поділі таблиці на частини 

допускається її головку або боковик заміняти відповідно номерами граф чи 

рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці. Слово 

“Таблиця __” вказують один раз над першою частиною таблиці, над іншими 

частинами праворуч пишуть: “Продовження таблиці __” із зазначенням номера 

таблиці. Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з 

малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що 

мають самостійне значення, пишуться з великої літери. У кінці заголовків і 

підзаголовків таблиць крапки не ставляться. Висота рядків повинна бути не 

меншою 8 мм. 

Слово «Рис.» пишеться з нового абзацу посередині під малюнком. 

Рисунки та таблиці варто розміщувати нижче по тексту відразу після 

згадування або на наступній сторінці. Після кожної таблиці чи рисунка 

необхідно вказати джерело - у квадратних дужках вказується номер джерела за 

переліком джерел посилань. 
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Громіздкі таблиці й рисунки краще розміщувати в додатках (якщо 

таблиця або рисунок займає більше половина сторінки, доцільно винести їх у 

додаток). 

Формули розміщуються посередині рядка, у самому кінці рядка справа 

пишеться номер формули у круглих дужках (1.1). Перша цифра означає номер 

розділу, до якого відноситься формула, а друга – порядковий номер формули у 

розділі. 

Переліки. У тексті звіту можуть бути наведені переліки, що складаються 

як із закінчених, так і незакінчених фраз. 

Якщо перелік складається з окремих слів (або невеликих фраз без 

розділових знаків), вони пишуться в підбір з іншим текстом і відокремлюються 

один від одного комою. 

Приклад: 

Продукція сільського господарства включає: продукцію рослинництва, 

продукцію тваринництва. 

Якщо перелік складається із розгорнутих фраз із власними розділовими 

знаками, то перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру 

української абетки з дужкою. Такі переліки подають з малої літери з абзацного 

відступу. Після кожного з пунктів переліку ставиться крапка з комою, а після 

останнього – крапка. 

Приклад: 

Для позареалізаційних доходів датою отримання доходу визнається:  

а) дата підписання сторонами акту прийому передачі – для доходів;  

б) дата надходження грошових коштів на поточний рахунок; 

в) дата визнання боржником або дата набрання законної сили рішення 

суду;  

г) останній день звітного (податкового) періоду – за доходами; 

д) дата виявлення доходу (отримання і (або) виявлення документів, що 

підтверджують наявність доходу). 
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Якщо у звіті є переліки зі складною ієрархією, тоді підпорядкованість 

позначають малими літерами української абетки, далі — арабськими цифрами, 

далі — через знаки «тире». Після цифри або літери певної позиції переліку 

ставлять круглу дужку. Текст кожної позиції переліку треба починати з малої 

літери з абзацного відступу відносно попереднього рівня підпорядкованості. 

Приклад: 

а) ________________________________________________________; 

б) _______________________________________________________ ; 

1)___________________________________________________; 

-  __________________________________________; 

- __________________________________________; 

2)___________________________________________________; 

в)_________________________________________________________. 

Коли елементи переліку є закінченими фразами, їх пишуть з абзацними 

відступами, починаються з великих літер і відокремлюють один від іншого 

крапкою. 

Посилання. При написанні звіту по практиці студент повинен 

посилатися на джерела, матеріали або окремі результати. Такі посилання дають 

змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про 

цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають 

з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання 

публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, 

коли наявний у них матеріал, не включений до останнього видання. 

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових 

статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно 

точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке є 

посилання у роботі. Посилання в тексті роботи слід зазначати порядковим 

номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, 

наприклад, «... у працях [1-7]...» або «…[1, с. 15].». Посилання на формули 

вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад «... у формулі 



30 

 

  

(2.1)». На всі таблиці та рисунки повинні бути посилання в тексті, при цьому 

слово «таблиця» та «рисунок» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...у 

табл.1.2, …на рис. 1.4». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба 

вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3, … див. рис. 

1.2».  

Перелік джерел посилань слід розміщувати одним із таких способів: у 

порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і 

рекомендований при написанні робіт), в алфавітному порядку прізвищ перших 

авторів або заголовків, у хронологічному порядку. Бібліографічний опис 

джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої 

справи - Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання» (приклад оформлення джерел розміщений на персональній сторінці 

кафедри міжнародних економічних відносин на сайті НУЗП) 

Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках, 

розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Якщо додатки оформлюють 

на наступних сторінках роботи, кожний такий додаток повинен починатися з 

нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими 

літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині 

рядка над заголовком великими літерами друкується слово «ДОДАТОК_____» і 

велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно 

великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, 

наприклад, додаток А, додаток Б. Один додаток позначається як додаток А. 

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й 

підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед 

кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 

- другий розділ додатка А; В.3.1 - перший підрозділ третього розділу додатка В. 

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах 

кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 - другий рисунок першого розділу 

додатка Д); формула (А.1) - перша формула додатка А. 
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Мова і стиль. Звіт по практиці повинен виконуватися державною мовою. 

Слід уважно підходити до вибору наукових термінів та визначень, посилаючись 

при цьому на авторитетні джерела (підручники, довідкові та нормативні 

видання тощо). 

Щоб уникнути суб’єктивних суджень й акцентувати основну увагу на 

предметі висловлювання, в тексті застосовують переважно виклад від третьої 

особи (“…автор рекомендує”) або від першої особи множини (“…на нашу 

думку”, “…зазначимо, що”), часто використовують безіменну форму подачі 

інформації (“…як було сказано”). Текст звіту по практиці слід старанно 

вичитати та перевірити на наявність помилок. 
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