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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ
Обов'язковим елементом навчального процесу, що сприяє формуванню
фахівця високого рівня є виробнича практика, яка являє собою самостійну
роботу студентів та проводиться на підприємствах різних галузей виробничої і
невиробничої сфери і триває 4 тижні (обсяг 6 кредитів ECTS).
Організація практичної підготовки студентів регламентується згідно до
Закону України «Про освіту» № 2145 – VІІІ від 05.09.2017 р., Закону України
«Про вищу освіту» № 1556 – VІІ від 01.07.2014 р., положення «Про проведення
практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого
наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. № 93 (зі змінами), листів
Міністерства освіти і науки України від 07.02.09 р. № 1/9-93, на основі яких
розроблено Положення про проведення практики студентів Державного
університету телекомунікацій від 30.09.2019 року №3.
Від кафедри призначається керівник практики, який видає студентам
завдання, консультує студентів-практикантів згідно графіка та приймає звіт про
проходження практики.
Для успішного виконання програми практики студент-практикант повинен
грунтовні теоретичні знання з питань, що розглядаються у відповідних
навчальних дисциплінах. При необхідності студент відпрацьовує окремі
питання самостійно, консультується із керівниками від закладу освіти і
підприємства, яке є базою практики.
Зібраний матеріал систематизується, оформлюється у вигляді звіту про
проходження практики.
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ,
ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Метою проходження виробничої практики є:
-

закріплення

та

поглиблення

теоретичних

знань,

отриманих

здобувачами вищої освіти в процесі вивчення нормативних фахових дисциплін
та дисциплін, що формують вибіркову частину навчання;
-

ознайомлення

безпосередньо

в

установі,

організації,

на

підприємстві з бізнес- процесами, що враховують специфіку галузі діяльності
таких структур;
-

формування практичних навичок з застосування інструментарію

обґрунтування бізнес-рішень, зокрема при стратегічному плануванні розвитку
бізнесу, встановлення маркетингових комунікацій, впровадження інновацій в
бізнесі;
-

формування та розвиток професійних умінь для прийняття

самостійних рішень шляхом вирішення виробничо-ситуаційних проблем;
-

виховання потреби систематично поновлювати свої знання та

творчо їх застосовувати в практичній діяльності.
Основними завданнями проходження практики є:
-

вивчення

практичної

організації

діяльності

суб’єкта

господарювання та принципів його функціонування, зокрема визначення
особливостей, сильних та слабких сторін діяльності бізнес-структури, що є
базою практики, особливостей конкурентного зовнішнього економічного
середовища, в якому функціонує підприємство тощо;
-

набуття практичних навиків щодо аналізу та оцінки основних

показників економічної діяльності підприємства, визначенні рівня його
економічної результативності та ефективності бізнес-процесів;
напрямків

розвиток практичних навичок в обґрунтуванні пріоритетних
провадження

підприємницької

діяльності

підприємства,

їх

моделювання та відображення в результатах планування бізнес-процесів.
-

опрацювання методичних та практичних підходів застосування в
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установі інструментарію обґрунтування бізнес-рішень щодо її підприємницької
діяльності в умовах ризиків, невизначеності чинників впливу; організації та
здійснення контролю за реалізацією управлінських рішень; оцінці ефективності
впроваджених бізнес-рішень;
-

придбання практичних навичок по формуванню та застосування

маркетингових комунікацій бізнес-суб’єкта на підставі ознайомлення з
основними інструментами та каналами комунікацій;
-

опрацювання методології формування альтернатив стратегічних

змін підприємницької діяльності бізнес-організації та вивчення практичного
досвіду впровадження стратегічних планів розвитку підприємства;
-

формування умінь використовувати теоретичні знання щодо

обґрунтування

напрямків

розвитку

інноваційного

підприємництва,

можливостей та умов застосування на підприємстві-базі практики інноваційних
підходів в підприємницькій діяльності;
-

збір матеріалів щодо бізнес-процесів в організації для подальшого

використання при написанні кваліфікаційної роботи.
Проходження виробничої практики формує у здобувача освіти наступні
компетентності та програмні результати навчання відповідно до освітньої
програми:

компетентності

Компетентності та програмні результати навчання
Загальні компетентності (ЗК)
ЗК2. Здатність
застосовувати
отримані знання в практичних
ситуаціях.
ЗК5. Здатність до підвищення
рівня своїх знань.
ЗК7. Здатність працювати в
команді.
ЗК8.
Здатність
виявляти
ініціативу та підприємливість
ЗК10.
Здатність
діяти
відповідально та свідомо.
ЗК13. Здатність до підвищення
рівня своїх знань

Спеціальні компетентності (СК)
СК2. Здатність
обирати
та
використовувати
відповідні методи, інструментарій для обґрунтування
рішень
щодо
створення,
функціонування
підприємницьких, торговельних і біржових структур.
СК5.
Здатність
визначати
та
оцінювати
характеристики товарів і послуг в підприємницькій,
торговельній, біржовій діяльності.
СК7. Здатність визначати і виконувати професійні
завдання з організації діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур. СК10. Здатність
до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури
ринків
і
результатів
діяльності
у
сфері
підприємництва, торгівлі та біржової практики з
урахуванням ризиків.
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Програмні результати навчання (ПРН)

ПРН2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
ПРН4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та
розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі
та біржової діяльності
ПРН6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які
дозволяють досягати професійних цілей.
ПРН7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та
брати відповідальність за результати
ПРН15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та
біржовій діяльності за допомогою сучасних методів.
ПРН17. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у
кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів
ПРН20. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та
результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків.
ПРН21. Демонструвати готовність до підвищення рівня своїх знань
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Виробнича практика проходить на базах практики в компаніях-партнерах
кафедри/університету.
Місця і бази практики визначаються договорами, що укладаються
Університетом

і

підприємствами

(організаціями,

установами),

умовами

контрактів для проходження практики студентами. заявками підприємств,
організацій.
Базами виробничої практики є установи, організації, підприємства різних
форм власності та організаційно-правових форм, які є юридичними особами та
здійснюють один чи декілька видів підприємницької, торговельної та біржової
діяльності.
До початку проходження виробничої практики студент укладається
договір з керівництвом підприємства про готовність прийняти його на
практику, завірений гербовою печаткою. Усі угоди про проходження
виробничої практики підлягають обов’язковій реєстрації до початку терміну
практики і слугують підставою для формування наказу ректора про проведення
практики.
Порядок заключення договорів встановлюється наказом ректора за
розпорядженням директора Навчально-наукового інституту Менеджменту та
підприємництва. В наказі обов'язково вказується інститут, курс, група, форма
навчання, прізвища, імена та по-батькові студентів, які направляються на
практику на конкретне підприємство, а також терміни проходження практики,
керівники практики від університету, терміни їх перебування на базі практики.
На період підготовки і проведення виробничої практики наказом ректора
університету призначається керівник практики від кафедри.
Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики
покладається на керівника закладу вищої освіти.
Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики
забезпечує кафедра «Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності».
Загальну організацію практики та контроль за її проведенням в університеті
8

здійснює керівник практики.
Загальна тривалість виробничої практики для студентів денної форми
навчання становить 4 тижні (28 календарних днів).
Тривалість

практики

на

окремих

індивідуальним календарним планом її

робочих

місцях

визначається

проходження, який складають

керівники практики від підприємства та університету на основі тематичного
плану (табл. 1).
Тематичний план практики
№ п/п

1
2
3
4

5
6

Зміст програми

Оформлення документів про прибуття на практику
Інструктаж з техніки безпеки та охорони праці
Загальне ознайомлення з підприємством для
подальшого його дослідження
 ознайомлення із установчими документами
підприємства, його галузевими особливостями,
пріоритетними економічними зв’язками;
 аналіз
стану
ринкового
середовища
підприємства,
основних
показників,
що
характеризують
діяльність
підприємства;
ознайомлення формою організації бізнесу та
видів діяльності бізнес-структури
 аналіз чинників впливу на функціонування
підприємницької
структури;
визначення
можливих ризиків
 обрання
та
застосування
інструментарію
обґрунтування бізнес-рішень на підприємстві;
 визначення, аналіз, оцінка результатів діяльності
підприємства
та
оцінка
ефективності
впроваджених бізнес рішень;
 окреслення пріоритетних напрямків розвитку
підприємства
 пропозиції щодо можливих інноваційних
напрямів розвитку підприємства-бази практики
Виконання індивідуального завдання
Опрацювання матеріалів, написання звіту
Захист звіту
ВСЬОГО

Таблиця
Тривалість
практики
(кількість
днів)
*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
10

9

1

* Терміни виконання завдань визначає керівник практики від Університету
Окремим етапом проходження практики є виконання індивідуального
завдання студентом. Тематика індивідуальних завдань охоплює широке коло
питань щодо функціонування та основних питань розвитку підприємницьких,
торговельних та біржових структур.
Індивідуальні завдання (Додаток А) видаються керівником практики
перед початком практики та оформлюються окремою сторінкою у звіті з
проходження практики за підписом керівника.
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4. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ
ПРАКТИКИ
До початку виробничої практики студент повинен з’ясувати наступні
питання:
• терміни проходження практики;
• підприємство, на якому він буде проходити практику;
• календарний графік проходження практики;
• керівників практики від підприємства та кафедри;
• порядок здачі звіту;
•одержати щоденник практики (Додаток 6 «Положення про проведення
практик студентів ДУТ» - http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_62327642.pdf) та
бланк угоди на проходження практики (Додаток 1 Положення про проведення
практик студентів ДУТ).
•надати адміністрації підприємства необхідну інформацію для формування
наказу про проходження практики і про призначення керівника практики від
підприємства;
Студент-практикант повинен з'явитися на місце проходження практики у
термін, встановлений наказом ректора.
Прибувши на підприємство, де має проходити практика, студент
зобов'язаний:
• простежити за оформленням адміністрацією наказу про проходження
практики і про призначення керівника практики від підприємства;
• у разі потреби, оформити перепустку на підприємство ( у відділі кадрів
або у бюро перепусток, після закінчення практики перепустка повертається у
бюро перепусток);
• пройти інструктаж з техніки безпеки та охорони праці.
Під час практики необхідно:
• суворо дотримуватись правил внутрішньою розпорядку, охорони праці,
техніки і безпеки та вимог трудового законодавства на рівні з працівниками
підприємства;
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• регулярно спілкуватись з керівником практики від кафедри, виконувати
його розпорядження та рекомендації;
• разом з керівником практики від підприємства скласти індивідуальний
календарний план роботи на період проходження практики і узгодити його з
керівником практики під університету;
• неухильно

дотримуватися

індивідуального

плану

проходження

практики;
• ознайомитись

і

самостійно

виконувати

основні

види

дослідно-

аналітичної роботи;
• оформити матеріали до звіту одночасно із закінченням розгляду окремих
питань програми практики;
• систематично вести щоденник практики за встановленою формою;
• підтримувати постійний зв'язок з керівником практики від університету,
інформувати його про виконання програми або порядок проходження практики,
звертатися із проблемними питаннями
• в повному обсязі виконати всі завдання, передбачені програмою
практики і завдання керівника практики від кафедри.
Студенти під час проходження практики повинні бути дисциплінованими,
акуратними у виконанні свої завдань та обов'язків.
Протягом всього терміну практики студент готує підбір документів,
складання яких передбачено програмою практики.
Після закінчення практики студент зобов'язаний подати на кафедру:
• щоденник з практики, оформлений належним чином із печатками від
підприємства та характеристикою керівника від підприємства;
• індивідуальний календарний план-графік;
• звіт з практики.
Звіт з практики студент захищає в термін, визначений кафедрою.
Про недоліки в організації проходження практики студент має право
зробити заяву своєму безпосередньому керівнику практики від навчального
закладу.
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5. КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ
5.1. Обов'язки і права керівника практики від університету
Навчально-методичне керівництво практикою студентів спеціальності
076 „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” здійснює кафедра
«Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» університету.
Безпосереднє керівництво практикою студентів доручається викладачам,
призначеним

кафедрою

і

затвердженим

наказом

ректора

Державного

університету телекомунікацій.
При проведенні практики керівник від університету зобов'язаний:
• попередньо ознайомитися з умовами базових підприємств практики;
• підготувати і видати студентам направлення для проходження
практики;
• на основі зібраних договорів не пізніше ніж за місяць до початку
практики сформувати та затвердити наказ про проходження виробничої
практики;
• ознайомити студентів з навчальною програмою практики, її метою;
• узгодити з базами практики календарний план-графік проведення
практики і його затвердити;
• забезпечити проведення усіх організаційних заходів перед виходом
студентів на практику (інструктаж про порядок проходження практики, з
техніки безпеки, протипожежних правил, ведення щоденника тощо);
• систематично

контролювати

виконання

студентами

графіку

проходження практики і дотримання правил внутрішнього розпорядку,
додержання ними трудової дисципліни;
• надавати допомогу керівникам практики від підприємства в організації
і проведенні заходів, спрямованих на ознайомлення студентів із характером
діяльності підприємства;
• систематично перевіряти ведення студентами щоденників і робити в
них відповідні відмітки;
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• консультувати студентів з питань практики, техніки складання
документів, ведення щоденників, написання звіту.
На заключному етапі проходження практики і захисту звіту про практику
керівник від університету зобов'язаний:
- перевірити звіти про проходження практики і підписати щоденники;
у складі призначеної завідувачем кафедри комісії прийняти у студентів

-

захист звітів про проходження практики;
подати у відділ практики письмовий звіт з аналізом підсумків

-

проведення практики;
доповісти на кафедрі про результати проходження виробничої практики

-

кожним студентом, надати свої висновки, а також пропозиції щодо
вдосконалення умов проходження виробничої практики на конкретних
підприємствах.
5.2. Обов'язки і права керівника практики від підприємства
Відповідальність

за

організацію

виробничої

практики

згідно

з

Положенням про виробничу практику студентів ЗВО України покладається на
його

керівника.

Загальне

керівництво

практикою

наказом

директора

покладається на керівника певної ланки на підприємстві.
Керівник практики від підприємства зобов'язаний:
• ознайомитись з програмою практики;
• організувати проведення практики відповідно з навчальною програмою
практики, забезпечити студентів необхідними для роботи матеріалами;
• підібрати

досвідчених

спеціалістів

від

підприємства

для

безпосереднього керівництва практикою та консультування;
• забезпечити проходження інструктажу з техніки безпеки, охорони
праці;
• ознайомити студентів з режимом роботи підприємства, характером
діяльності, виробничою структурою, системою управління виробничо господарською

діяльністю

технологією

перспективами його розвитку;
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та

організацією

виробництва,

• доручати практикантові роботу згідно з графіком;
• давати відповідні пояснення;
• перевіряти правильність і своєчасність виконання роботи, а також
записи в щоденнику;
• щоденно оцінювати якість виконаної роботи;
• контролювати дотримання трудової дисципліни;
• здійснювати контроль за збором матеріалів для написання звіту;
• надати відзив про практичну роботу студента на підприємстві та її
оцінку.
Керівник практики також має право клопотатися перед керівником
підприємства про заохочення кращих студентів-практикантів, відлучати від
практики студентів, що порушують трудову дисципліну і несумлінно
виконують свої обов'язки. В цьому випадку керівник повідомляє відділ кадрів і
деканат університету.
Після закінчення терміну практики, керівник практики і керівник
установи перевіряють звіти, виконані завдання і проводять підсумкову
співбесіду зі студентами-практикантами з метою визначення засвоєння ними
всього матеріалу практики. За результатами проведеної співбесіди, перевірки
звітів і записів у щоденнику, зроблених безпосередньо керівниками,
складається коротка характеристика на кожного студента. У характеристиці
необхідно виділити виконанні студентами завдання виробничої практики,
оволодіння навичками практичної роботи.
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6. ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ТА ПОЯСНЕННЯ ЩОДО
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ У ЗВІТІ З ПРАКТИКИ
Розпочинається виробнича практика із проведення студентам інструктажу
з охорони праці та техніки безпеки на робочому місці.
Далі практика студента здійснюється за наступними напрямками:


ознайомлення

із

установчими

документами

підприємства,

його

галузевими особливостями, пріоритетними економічними зв’язками, а саме:
ознайомлення з підприємством та особливостями функціонування
відповідної галузі в рамках якої працює бізнес-структура, що є базою практики.
Студент

повинен

підприємницьку

визначити

діяльність

основні

риси

бізнес-структура,

галузі,

в

якій

визначити

здійснює

особливості

та

специфіку її функціонування, здійснити аналіз конкурентного галузевого
зовнішнього середовища підприємства (нормативно-правова база, споживачі,
конкуренти, економічні партнери), з’ясувати форму організації бізнесу. Надалі
потрібно ознайомитися з основними видами діяльності бізнес-структури
відповідно до установчих документів;


аналіз стану ринкового середовища підприємства, основних показників,

що характеризують діяльність підприємства; формою організації бізнесу та
видів діяльності бізнес-структури:
визначення

економіки

бізнес-процесів

та

результативності

підприємницької діяльності. Студент повинен ознайомитись з механізмом
формування витрат на здійснення підприємницької діяльності, цінової політики
та ціноутворення, економічної ефективності здійснення бізнесу. Для цього
здобувач повинен вміти аналізувати та обробляти аналітичні дані для
прийняття управлінських рішень щодо подальших дій в бізнесі;


аналіз чинників впливу на функціонування підприємницької структури;

визначення можливих ризиків:
необхідно розглянути механізм встановлення ризиків, невизначеності при
обґрунтуванні таких рішень та існуючі особливості застосування процедур
управління ризиками.
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обрання та застосування інструментарію обґрунтування бізнес-рішень на

підприємстві
застосування інструментарію обґрунтування бізнес-рішень. Студент
повинен опанувати практику визначення та застосування в організації методів
обґрунтування бізнес-рішень щодо її функціонування.


визначення

та

аналіз,

оцінка

результатів

діяльності

підприємства;оцінка ефективності впроваджених бізнес рішень:
здобувач освіти повинен ознайомитись з організацією здійснення
контролю за реалізацією управлінських рішень та корегування бізнес-рішень;
здійснення оцінки ефективності впроваджених бізнес-рішень;


окреслення пріоритетних напрямків розвитку підприємства:

визначення методології та практики бізнес-планування підприємницької
діяльності бізнес-структури. Студент повинен обґрунтувати пріоритетні
напрямки ведення бізнесу, ознайомитись з існуючим механізмом планування
бізнес-процесів в організації, на підставі чого вміти розробляти моделі нової
або розвитку існуючої підприємницької діяльності;


пропозиції щодо можливих інноваційних напрямів розвитку

підприємницьких, торговельних та біржових структур:
визначення можливостей застосування інноваційного бізнесу. Здобувач
повинен обґрунтувати можливості та умови застосування на підприємстві-базі
практики

інноваційних

підходів

в

підприємницькій

діяльності

або

запропонувати напрямки розвитку інноваційного бізнесу.
Здобувач вищої освіти повинен розробити конкретні висновки та
обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення напряму (напрямів) роботи
підприємства-бази практики, впровадження певної інновації з розглядом
стратегічного розвитку підприємницької діяльності. Розробка пропозицій
повинна ґрунтуватися на виявлених недоліках організації роботи підприємства,
наявних резервах її удосконалення, вивченні вітчизняного та зарубіжного
досвіду кращих підприємств аналогічного та споріднених профілів діяльності.
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7. ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ
Крім

ознайомлення

з

підприємство,

основними

напрямками,

результатами діяльності, визначення пріоритетних напрямків розвитку є ще
одна складова практики - виконання індивідуального завдання, яке базується на
поглибленому теоретичному обґрунтуванні процесів, що характерні для
підприємницької діяльності різних суб’єктів такої діяльності (виробництво,
торгівля, біржі тощо). Мета виконання індивідуального завдання - на підставі
вивчення

інформаційних

джерел

різного

виду

удосконалити

знання

теоретичного та практичного характеру зі сфери підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності. Можлива тематика проблемних питань такого завдання
представлена в Додатку А. Кожний студент формує своє індивідуальне
завдання на підставі вибору та розкриття трьох таких питань із шести
запропонованих напрямів (питання повинні бути з різних напрямів).
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8.ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
8.1. Структура звіту
Звіт з виробничої практики повинен містити:
Титульний аркуш -

1 сторінка

ЗМІСТ

1 сторінка

ВСТУП

2 сторінки

ОСНОВНА ЧАСТИНА

15 сторінок

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

15

ВИСНОВКИ

2 сторінки

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

*

Додатки

*
* індивідуально до кожного роботи

Зміст подається на початку звіту (наступний лист за титульним). Він
містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів
та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема, вступу, висновків, списку
використаних джерел, додатків.
Вступ розкриває сутність, підстави та вихідні дані для розробки
відповідної теми дослідження та виконання практики. Також подається
інформація щодо обґрунтованості, актуальності та доцільності виробничої
практики, формулюється мета і завдання, які необхідно вирішити, визначається
предмет і об'єкт дослідження.
Основна частина звіту складається, в даному випадку, з 3 розділів. Кожен
розділ повинен містити певну кількість підрозділів та пунктів, що обумовлено
загальною тематикою дослідження. В кінці кожного розділу формулюють
висновки із стислим викладенням наведених у розділах теоретичних
досліджень і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні
висновки від другорядних подробиць.
У висновках викладають найбільш важливі результати дослідження.
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Спочатку в стислій формі оцінюють стан об'єкту дослідження, потім коротко
описують основі практичні результаті, одержані в ході вирішення поставлених
завдань,

наводять

рекомендації

стосовно

виправлення

існуючих

на

підприємстві недоліків.
Список використаних джерел, слід розміщувати в алфавітному порядку
або в порядку згадування джерел у тексті, за їх наскрізною нумерацією. Сюди
відносяться законодавчі та нормативні акти, літературні джерела.
В додатки включаються копії всіх первинних документів, форм звітності,
які підлягали описанню в звіті. Не допускається представлення документів без
незаповнених реквізитів.
До додатків може включатися також і інший допоміжний матеріал,
необхідний для повноти сприйняття звіту.
Додатки можуть мати свій перелік і розташовуватись в порядку їх
згадування в тексті. На кожен додаток повинно бути посилання в роботі.
8.2.Правила оформлення звіту
Звіт повинен бути представлений у вигляді друкованого тексту на одній
стороні аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) через півтора
міжрядкових інтервали до тридцяти п’яти рядків на сторінці.
Обсяг звіту 20-25 сторінок.
Текст звіту необхідно розміщувати на сторінці, залишаючи береги таких
розмірів: лівий - 30 мм, правий - 10 мм, верхній - 20 мм, нижній - 20 мм.
Шрифт друку повинен бути Times New Roman, розмір - 14 пт.
Вписувати в текст звіту (надрукованого машинописним способом),
окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю,
пастою тільки чорного кольору. При цьому щільність вписаного тексту повинна
бути наближеною до щільності основного тексту.
Текст основної частини звіту поділяють на розділи, підрозділи, пункти та
підпункти.
Заголовки структурних частин звіту "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ",
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"ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" пишуть
(друкують) великими літерами. Заголовки підрозділів пишуть маленькими
літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка
не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх
розділяють крапкою. Заголовки пунктів пишуть маленькими літерами (крім
першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту.
Відстань між заголовком (за виключенням заголовка пункту) та текстом
повинна дорівнювати 15-20 мм.
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків,
таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.
Першою сторінкою звіту є титульний аркуш, який включають до
загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не
ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому
куті сторінки без крапки в кінці.
Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, не нумерують. Номер
розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не ставлять, потім
з нового рядка друкують заголовок розділу.
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу
складається із номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими
ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад;
"2.3." (третій підрозділ другого розділу), потім у тому ж рядку йде заголовок
підрозділу.
Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту
складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими
ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад:
"1.3.2."(другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж
рядку йде заголовок пункту.
Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами,
як пункти.
Ілюстрації (схеми, графіки, рисунки) і таблиці необхідно подавати в звіті
безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.
21

Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи, включають до
загальної нумерації сторінок. Таблицю, графік або рисунок, розміри якого
більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних
місцях після згадування в тексті або у додатках.
Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах
розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках.
Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового
номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий
рисунок першого розділу). Номер ілюстрації й назва і пояснювальні підписи
розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в звіті подано одну ілюстрацію,
то її нумерують за загальними правилами.
Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у
додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним
заголовком таблиці розмішують напис "Таблиця" із зазначенням її номера.
Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера
таблиці, між якими ставиться крапка. Наприклад: "Таблиця 1.2" (друга таблиця
першого розділу). Якщо в роботі одна таблиця, її нумерують за загальними
правилами.
При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово
"Таблиця" і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці,
над іншими частинами пишуть слова "Продовження табл." і вказують номер
таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2».
Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно давати згідно
вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць.
Додатки оформлюють як продовження звіту у вигляді окремої частини,
розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті.
До складу Додатків включають якісно виконані ксерокопії:
- Статуту чи іншого документу, у якому вказується мета, предмет та види
діяльності підприємства;
- Положення про організаційну структуру, накази керівника;
- штатний розпис та ін.
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Кожний 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
малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» і велика літера,
що позначає додаток.
Ілюстрації таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у
межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 (другий рисунок першого
додатку), формула (А.1)- перша формула додатку А.
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9. ЗАХИСТ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ
Після закінчення практики звіт з належно оформленим щоденником і
відразу подається на кафедру, де з ним докладно ознайомлюється керівник від
університету. Він надає загальну оцінку роботи, виконаної студентом під час
проходження практики.
Під час захисту звітів студенти мають показати глибокі знання з
предмету виробничої практики.
Під час оцінки звіту враховуються характеристика, видана керівником
практики від підприємства, зміст звіту, хід захисту, висновки керівника
практики від університету.
Захист звіту з практики проводиться в комісії в терміни, передбачені
навчальним процесом. Склад комісії визначається завідувачем кафедрою.
В процесі захисту комісія оцінює якість звіту з практики і щоденника
проходження практики, характеристику на студента, повноту і рівень засвоєння
студентом матеріалів програми практики, отримані практичні вміння та
навички.
Оцінка

результатів

практики

виставляється

диференційовано

по

чотирьохбальній системі: "відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно" та
за шкалою ЕСТS із відповідною кількістю балів за 100 -бальною системою.
Результати здачі диференційованого заліку заносяться в екзаменаційну
відомість, проставляються в заліковій книжці і в журналі обліку успішності.
Студент, який не виконав програму практики або отримав негативний
відгук від підприємства, або отримав незадовільну оцінку при здачі заліку, за
рішенням ректорату направляється на повторну практику або відраховується з
університету.
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10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
У цілому якісно виконаний звіт з виробничої практики оцінюється
максимально в 100 балів
Кількість балів знімається за порушення вимог:
1. Невідповідне оформлення (значне перевищення обсягу текстової
частини роботи - більше 5 сторінок; шрифт та інтервал не відповідає
встановленим

нормам;

відсутня

або

неправильна

нумерація

сторінок;

неправильне оформлення графічного матеріалу тощо) - 5-15 балів.
2. Несвоєчасне затвердження плану, несвоєчасна реєстрація звіту з
виробничої практики, несвоєчасне подання до захисту - 5 балів.
3. Вступ не відповідає стандарту (відсутнє обґрунтування актуальності
теми, її значущості, неправильно визначена мета і завдання виробничої
практики, предмет і об'єкт дослідження, не представлена характеристика
структури роботи тощо) - 5- 10 балів.
4. Відсутня логічна послідовність і науковий стиль викладення - 5-10
балів.
5. Виклад теоретичної частини та індивідуального завдання не відповідає
вимогам (відсутність глибини, всебічності, повноти викладення, визначення
дискутивних питань тощо) - 5-10 балів.
6. Відсутність табличного та ілюстративного матеріалу, його аналізу та
прив'язки до змісту тексту - 5- 20 балів.
7. Відсутність визначених проблем у вивченні теми, шляхів їх
вирішення, відсутність власної точки зору та аргументації - 5-20 балів.
8. Невідповідність висновків вимогам (відсутність зв’язку з результатами
дослідження, підсумків з розглядуваних питань) - 5 балів.
9. Неправильно оформлений список використаних джерел - 5 балів.
Кількість балів за виконання звіту з виробничої практики визначається
науковим керівником у процесі перевірки. При захисті звіту з виробничоекономічної практики студентом кількість балів може бути змінено.
Враховуючи набрану кількість балів, у цілому звіт з виробничої практики
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оцінюється наступним чином (табл. 2).
За шкалою ЕСТS “ відмінно” відповідає оцінці “А”, “добре” - оцінкам “В”
та “С”, “ задовільно” - “D ” та “Е”.
При незадовільній оцінці (до 59 балів) звіт з виробничої практики
переробляється та подається на повторне оцінювання.
Підсумкова оцінка виставляється за наступними критеріями:
Таблиця 2

Критерії оцінювання

Студент самостійно виконав основні
завдання практики та індивідуальне завдання,
зробив висновки з урахуванням причиннонаслідкових зв'язків перебігу явищ (процесів),
при цьому при захисті показав вміння
аналізувати, порівнювати, узагальнювати,
абстрагувати і конкретизувати, класифікувати
і
систематизувати
матеріали
та
запропоновував
ряд
заходів
щодо
вдосконалення діяльності підприємства, до
розробки яких підійшов творчо.
Зменшення 100-бальної оцінки може бути
пов'язане з недостатнім розкриттям питань, які
потрібно було висвітлити, але він виходить за
рамки обсягу матеріалу, передбаченого
програмою практики.

6474

75-81

82-89

бали

90-100

Критерії оцінювання звіту з виробничої практики

студент при написанні звіту виконав
основні завдання практики та індивідуальне
завдання, зробив висновки з урахуванням
причинно-наслідкових зв'язків і механізмів
(алгоритмів) перебігу явищ (процесів), при
цьому при захисті достатньо проявив
отримані вміння та навики щодо роботи з
документацією
та
інформацією
щодо
результатів роботи підприємства.
студент при написанні звіту виконав
основні завдання практики та індивідуальне
завдання, зробив висновки з урахуванням
причинно-наслідкових зв'язків і механізмів
(алгоритмів) перебігу явищ (процесів),
достатньо проявив отримані вміння та навики
щодо роботи з документацією та інформацією
щодо результатів роботи підприємства, але
під час захисту звіту виникали труднощі з
поясненням питань, які потрібно було
висвітлити більш детально.
Оцінка "задовільно" - студент при
написанні звіту виконав основні завдання
практики та індивідуальне завдання, але

Рівень
компетентності
Високий
Повністю забезпечує
вимоги до знань, умінь і
навичок, що викладені в
робочій програмі
дисципліни. Власні
пропозиції студента в
оцінках і вирішенні
практичних задач
підвищує його вміння
використовувати
знання, які він отримав
при вивчені інших
дисциплін, а також
знання, набуті при
самостійному
поглибленому вивчені
питань, що відносяться
до дисципліни, яка
вивчається.
Достатній
Забезпечує студенту
самостійне вирішення
основних практичних
задач в умовах, коли
вихідні дані в них
змінюються порівняно з
прикладами, що
розглянуті при вивчені
дисципліни
Достатній
Конкретний рівень, за
вивченим матеріалом
робочої програми
дисципліни.
Додаткові питання про
можливість
використання
теоретичних положень
для практичного
використання
викликають
утруднення.
Середній
Забезпечує достатньо
надійний рівень
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Оцінка /запис в екзаменаційній
відомості

Відмінно /
Зараховано (А)

Добре /
Зараховано (В)

Добре /
Зараховано (С)

Задовільно /
Зараховано (D)

1-34

35-59

60-63

зроблені висновки без урахування причиннонаслідкових зв'язків і механізмів (алгоритмів)
перебігу явищ (процесів), при цьому при
захисті не достатньо проявив отримані вміння
та навики щодо роботи з документацією та
інформацією щодо результатів роботи
підприємства.

відтворення основних
положень дисципліни

Студент має певні знання, при
написанні звіту виконав основні завдання
практики та індивідуальне завдання, але
зроблені висновки без урахування причинноСередній
наслідкових зв'язків і механізмів (алгоритмів)
Є мінімально
перебігу явищ (процесів), при цьому при
допустимим у всіх
захисті не зміг проявити отримані вміння та складових навчальної
навики щодо роботи з документацією та програми з дисципліни
інформацією щодо результатів роботи
підприємства.

Задовільно /
Зараховано (Е)

Студент може відтворити окремі питання щодо
Низький
результатів проходження практики, відповідає
Незадовільно з можливістю
Не забезпечує
пасивно, дезорієнтується, погано володіє
повторного складання) / Не
практичної реалізації
матеріалом, який використовував під час
зараховано (FX) В залікову книжку
задач, що формуються
написання звіту. Розуміння мети та завдань
не проставляється
при вивчені дисципліни
проходження практики – відсутні.
Незадовільний
Студент повністю не виконав вимог щодо
Студент не
Незадовільно з обов’язковим
проходження виробничої практики.
підготовлений до
повторним вивченням / Не
Студент не допущений до захисту звіту з самостійного вирішення допущений (F) В залікову книжку
практики.
задач, які окреслює мета
не проставляється
та завдання дисципліни
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Додаток А
Індивідуального завдання
Напрям

Питання

Бізнес-планування
підприємницької
діяльності.

Спільне формування споживчої цінності в бізнесплануванні.
Класифікація бізнес-планів.
Врахування поглядів стейкхолдерів бізнесу при
формуванні бізнес-плану
Стандарти розробки бізнес-плану.
Загальна методологія розробки бізнес-плану.
Логіка підготовчої стадії розробки бізнес-плану.
Формування бізнес-плану: зарубіжний досвід
Етапи традиційної схеми розробки і реалізації
управлінських бізнес-рішень.
Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища
бізнес-організації методом SWOT-аналізу, PESTаналізу, методом ПРиМ-аналізу.
Методи прийняття управлінських бізнес-рішень в
умовах антикризового управління.
Сутність розробки та ухвалення бізнес-рішення в
умовах ризику.
Принципи оцінки ефективності розробки та реалізації
бізнес-рішень.
Сутність запрограмованих та незапрограмованих,
комбінованих, компромісних та відкладених рішень в
підприємництві.
Поняття ризику та невизначеності при розробці
управлінських бізнес-рішень.
Оцінка ефективності прийняття управлінських-бізнес
рішень та методів їх аналізу.
Класифікація ризиків та управління ризиками при
прийнятті управлінських рішень в підприємництві.
Оптимальність за Парето бізнес-рішень в умовах
невизначеності.
Матриця наслідків та матриця ризиків при прийнятті
бізнес-рішень.
Методи прийняття управлінських бізнес-рішень, що
базуються на основі аналізу схем стратегічного
розвитку економічних систем. метод GAP-аналізу.
Методи прийняття управлінських бізнес-рішень, що
базуються на основі аналізу схем стратегічного
розвитку економічних систем. Методи прийняття
управлінських бізнес-рішень, пов’язаних управлінням

Обґрунтування бізнесрішень
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Технології біржової
діяльності

Розвиток
інноваційного
бізнесу

персоналом.
Моделі «сміттєвого ящика» прийняття рішень в
бізнесі.
Дескриптивна (описова) модель прийняття рішень в
бізнесі.
Методи прийняття управлінських бізнес-рішень, що
базуються на основі аналізу схем.
Кліринг і розрахунки за біржовими угодами.
Біржове котирування.
Брокерська діяльність та її характеристика.
Ф’ючерсний ринок та його особливості.
Торгівля опціонами на біржі.
Товарна біржа як елемент інфраструктури ринку.
Фондові біржі та їх характеристика.
Основи функціонування валютної біржі.
Організація біржі та її управління.
Організація біржової інфраструктури.
Технологія біржової торгівлі.
Особливості обігу цінних паперів на біржі.
Напрями щодо формування
інноваційного бізнесу
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та

розвитку

Додаток Б
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
”

Звіт
з проходження виробничої практики
тема індивідуального завдання: _______________________________

Студента (ки) ІІІ курсу
групи ПТБ-31
спеціальності 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність»
Керівник практики від підприємства:
_____________________________________
(прізвище та ініціали)

Керівник практики від університету:
_____________________________________
(посада, прізвище та ініціали)

Національна
шкала

Київ – 202_
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Кількість
балів

Оцінка:ЕСТS

Додаток В
Приклади оформлення таблиць, рисунків, формул
Приклад оформлення рисунка в тексті звіту:
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ

Фінансові методи: планування, кредитування,
прогнозування, стимулювання
Фінансові важелі: прибуток, дохід, амортизація (як
цільовий дохід на просте відтворення)
Правове забезпечення: закони, накази постанови,
директиви,
Нормативне забезпечення: інструкції, методики,
вказівки, норми, нормативи
Інформаційне забезпечення: фінансова, виробнича,
комерційна та інша інформація

Рис. 3.2. Механізм управління фінансами підприємств

Приклад побудови таблиці
Таблиця 1.1
Назва таблиці
Головка

Заголовки граф
Підзаголовки
граф

Рядки

Боковик
(заголовки
рядків)

Графи (колонки)

Приклад наведення формули у тексті звіту:
Строкова лізингова плата розраховується наступним чином:
𝑛

𝐿 = 𝐴 ∗ (1(1 + 𝑙)) / ((1 + 𝑙)𝑛 − 1,
де 𝑙 — лізинговий відсоток;
n — строк лізингу;
А — вартість лізингового обладнання (амортизація).
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(2.2)

