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ВСТУП 
 

Виробнича практика є невід'ємною складовою програми підготовки 

студентів спеціальності 073 «Менеджмент» магістерського рівня. Вона 

становить важливу та обов'язкову ланку в підготовці висококваліфікованих 

спеціалістів до майбутньої діяльності за фахом, забезпечуючи їх відповідність 

зростаючим вимогам роботодавців та власну конкурентоспроможність на ринку 

праці. 

 

Виробнича практика студентів-магістрів галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» здійснюється відповідно до 

«Освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти 

ступеня «магістр». 

 

Практична підготовка забезпечує закріплення теоретичних знань, а також 

набуття, вдосконалення і розширення професійних компетентностей, 

необхідних для успішної роботи за обраною спеціальністю. Вона надає 

студентові практичний досвід діяльності за фахом, сприяє формуванню 

професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень та 

розв'язування задач, пов'язаних із управлінням сучасними організаціями в 

реальних соціально-економічних умовах їх функціонування. У процесі 

проходження практики студент на конкретному підприємстві набуває досвід 

застосування адміністративних, економічних та соціально-психологічних 

методів управління підприємством, аналізу його внутрішнього та зовнішнього 

середовища та організаційного проектування. 

 

Виробнича практика є завершальним етапом програми підготовки 

студентів-магістрантів. Під час проходження практики студент повинен 

виконати самостійне наукове дослідження, творчо застосовуючи теоретичні 

знання, набуті під час навчання, для вирішення широкого кола управлінських 

завдань. Інформаційно-аналітичні матеріали практики складають основу звіту з 

практики. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Терміни, тривалість і керівництво практикою 

 

Виробнича практика магістрів проводиться у відповідності з освітньо-

професійною програмою в 3 семестрі і триває 5 тижнів. 

 

Керівництво практикою студента здійснюється керівником практики від 

інституту та керівником практики від підприємства-бази практики. 

 

 

1.2 Підприємства – бази практики 

 

Базами для проходження практики можуть виступати промислові 

підприємства різного організаційно-правового статусу і різних видів 

господарської діяльності, які є юридичними особами, функціонують на ринку 

не менше трьох років та здійснюють виробничу або інші види економічної 

діяльності. 

Підприємства-бази практики повинні застосовувати провідні форми та 

методи ведення управління та організації виробничої, планово-економічної 

роботи, логістичної і маркетингової діяльності, бухгалтерського обліку, 

впроваджувати прогресивні технології виробництва, організації праці та 

управління. 

Підприємство, де студент проходить практику, стає об’єктом його 

самостійного прикладного дослідження, результати якого представляються в 

звіті з практики. 

 

Студенти можуть самостійно підбирати для себе місце проходження 

практики або скористатися базами практик, що пропонуються кафедрою. 

 

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ ПРАКТИКИ ТА СТУДЕНТА-

ПРАКТИКАНТА 

 

2.1 Обов'язки керівника практики від інституту 

 

Керівник практики від інституту повинен: 

 

1) вивчити програму і учбово-методичну документацію щодо 

проведення практики; 
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2) ознайомитись із змістом та особливостями укладеного з 

підприємством договору на практику, проконтролювати підготовлені бази 

практики та вжити, за необхідністю, потрібні заходи щодо її підготовки; 

3) ознайомитись з групою студентів, яких направлено на практику під 

його керівництвом; 

4) погодити із керівником практики від підприємства і студентом робочу 

програму проведення практики; 

5) провести організаційні збори з групою студентів, на яких: 

–    інформувати про термін проведення практики; 

–    ознайомити з програмою практики; 

–    провести під розпис інструктаж про порядок проходження практики; 

– видати студентам необхідні документи (направлення, щоденники,  

методичні рекомендації, тощо); 

– повідомити про вимоги щодо ведення щоденників та складання звітів з 

практики; 

– проінформувати студентів про систему звітності з практики, прийняту на 

кафедрі (оформлення щоденника, подання письмового звіту); 

6) ознайомити керівника від підприємства з програмою практики і 

узгодити графік її проходження. 

7) контролювати забезпечення нормальних умов праці і побуту 

студентів; 

8) контролювати виконання студентами правил внутрішнього 

розпорядку бази практики, вести або організувати ведення табеля її 

відвідування студентами; 

9) ознайомитися із оформленим звітом студентау; 

10) систематично інформувати кафедру про хід проходження практики. 

Про всі випадки травматизму і грубого порушення дисципліни студентами 

негайно доповідати завідуючому кафедрою. 

11) перевірити і підписати щоденник та звіт практики; 

12) брати участь у складі комісії з захисту практики; 

 

 

2.2 Обов’язки керівника практики від підприємства 

 

Обов'язки керівника практики від підприємства полягають у такому: 

1) забезпечити інструктаж з виконання правил техніки безпеки, з 

охорони праці та протипожежної безпеки за особистим підписом студента про 

ознайомлення; 

2) провести екскурсію практикантів по підприємству, ознайомити їх з 

технологією та організацією виробництва (послуг), а також сприяти одержанню 

студентом інформації для підготовки дипломної роботи; 
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3) організувати практику у відповідності з календарним планом кожного 

практиканта; 

4) ознайомити студентів з організацією робіт на конкретному робочому 

місці, організацією виробництва, праці й управління в службі (відділі); 

5) пояснювати студентам характер та призначення робіт, які 

виконуються; 

6) доручати студентам самостійне виконання роботи, що відповідає 

змісту програми практики; 

7) створювати належні умови для ознайомлення з інструкціями, 

нормативними документами, що регулюють конкретну діяльність; 

8) систематично перевіряти відповідність записів, зроблених 

практикантами у щоденнику, характер та опис виконаної за день роботи, 

засвідчувати їх виконання своїм підписом; 

9) контролювати дотримання студентом трудової дисципліни; 

10) надати відгук керівника від підприємства про практику, поставити 

підпис, печатку підприємства та сприяти правильному оформленню щоденника 

з проходження практики. 

 

 

2.3 Обов’язки студента-практиканта 

 

Під час підготовки до проведення практики студент-практикант 

повинен: 

1) оформити і передати до інституту договір з проходження практики; 

2) одержати від керівника практики від інституту консультації щодо 

оформлення необхідних документів; 

 

Під час перебування на підприємстві: 

1) своєчасно прибути на підприємство – базу практики; 

2) у разі необхідності оформити перепустку; 

3) ознайомитися з розпорядком роботи підприємства (початок, обідня 

перерва, кінець робочого дня); 

4) виконувати правила внутрішнього розпорядку і вимоги трудового 

законодавства нарівні з працівниками підприємства; 

5) вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки 

безпеки і виробничої санітарії; 

6) у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики і вказівками її керівників: 

– виконувати вказівки керівника практики, нести відповідальність за 

виконану роботу; 

– систематично вести записи у щоденнику практики, фіксувати обсяг та 

зміст виконаної за день роботи, оформляти щоденник за встановленою формою; 
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– під час практики щотижня звітувати керівнику практики від інституту 

про виконану роботу; 

–   не пізніше ніж за один день до закінчення практики надати керівникові 

практики від інституту звіт і щоденник з проходження практики. 

Вимоги до соціальної діяльності студента-практиканта Перебуваючи на 

підприємстві – базі практики, студент повинен: 

1) гідно представляти інститут, дотримуватися загальноприйнятих норм 

поведінки та моралі в міжособистих відносинах; 

2) орієнтуватися в економічному, політичному, культурному житті, у 

глобальних проблемах економічного розвитку світових господарських зв’язків, 

інтеграції України у систему міжнародного поділу праці; 

3) виконувати конституційні обов’язки, дотримуватися норм 

законодавства, правил внутрішнього розпорядку організації – бази практики; 

4) враховувати та прогнозувати соціальні аспекти впливу власної ділової 

активності на працівників організації, споживачів, на імідж свого інституту; 

5) дотримуватися норм етики ділового спілкування; 

6) підтримувати власний діловий імідж, дотримуючись належного 

зовнішнього вигляду і стилю ділового спілкування; 

7) розвивати потенціал лідера і підприємливість; 

8) здійснювати самоменеджмент, встановлювати життєві, професійні, 

наукові цілі, визначати їх пріоритетність. 
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3. ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 
 

3.1 Мета, завдання і результати виробничої практики 

 

Виробнича практика є логічним завершенням навчального процесу та 

невід'ємною складовою підготовки фахівців ступеня «магістр». Мета, завдання і 

результати виробничої практики студента-магістра визначаються освітньо-

професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня 

«магістр». 

Метою виробничої практики є фахова та організаційно-економічна 

підготовка студентів для виконання звіту з практики, а саме: ознайомлення 

студента з практичними аспектами виникнення та розвитку проблемної 

ситуації, яка є предметом дослідження при написанні звіту з практики, збір 

інформаційних матеріалів, оволодіння студентами сучасними методами у галузі 

їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому 

навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття 

самостійних рішень під час конкретної роботи у реальних ринкових і 

виробничих умовах. 

Основними завданнями виробничої практики є: 

– формування інформаційного забезпечення звіту з практики відповідно до 

обраного об'єкта дослідження; 

– підготовка та опрацювання аналітичних матеріалів для виконання звіту з 

практики, в тому числі про діяльність підприємств-аналогів, конкурентів, стан 

та перспективи розвитку ринку; 

– критичний аналіз основних видів нормативно-правових, інформаційних, 

звітних і статистичних матеріалів і документів, що стосуються процесу 

управління виробничою діяльністю підприємства і ознайомлення з практикою 

їх застосування; 

– отримання навиків використовувати теоретичні знання на практиці та 

робити конструктивні висновки на підставі показників діяльності підприємства 

– бази практики; 

– критичне осмислення специфіки функціонування досліджуваного 

підприємства – бази практики, а також адаптація теоретичних положень, 

методичного інструментарію, викладеного в спеціальній літературі з питань 

менеджменту та бізнес-адміністрування до умов діяльності конкретного 

підприємства; 

– розроблення та обґрунтування рекомендацій щодо удосконалення 

виробничо-господарської діяльності підприємства; 

– проведення розрахунків та оцінка ефективності управлінських заходів, 

запропонованих для удосконалення виробничо-господарської діяльності 

підприємства 

– бази практики; 

–  викладення матеріалів дослідження у звіті з виробничої практики. 
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4. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

Завершальним етапом проходження практики є складання кожним студентом 

письмового звіту з практики виконаного згідно з наведеними нижче вимогами, 

який подається на кафедру менеджменту та маркетингу та захищається перед 

комісією у десятиденний термін після закінчення терміну практики. 

Обов’язково у встановлені строки звіт повинен бути переданий на попередню 

перевірку керівникові, висунуті недоліки необхідно усунути та передати звіт на 

повторну перевірку. До захисту допускаються звіти з приміткою «До захисту» і 

підписом керівника. 

Звіт повинен мати наступну структуру: 

 титульний аркуш (дод. А); 

 зміст; 

 вступ; 

 основну частину; 

 висновки; 

 список використаних джерел (дод. Б); 

 додатки. 

 

У щоденнику мають бути зроблені відмітки про проходження студентом 

практики на базі практики: 

 дата прибуття на практику; 

 дата закінчення практики; 

 підпис керівника організації; 

 печатки. 

У відгуку-характеристиці повинно бути відображено, як студент виконав 

програму практики, його ставлення до роботи, ступінь самостійності виконання 

завдань, змістовність звіту про проходження практики. 

Звіт про проходження практики після подання на кафедру перевіряє 

керівник практики від інституту. Він дає висновок про якість звіту та допуск його 

до захисту. 

Вступ обов’язково має містити: обґрунтовану актуальність обраної теми 

(місця практики), об’єкт, мету, завдання поставлені під час проходження 

практики та на основі якої інформації виконується (нормативні акти, інструкції, 

маркетингова звітність, статистичні данні тощо). 

Формулюючи мету звіту з виробничої практики, потрібно обов'язково 

вказати ті кінцеві результати, заради яких здійснюється практичне дослідження. 

Наприклад, метою звіту з виробничої практики є аналіз маркетингової 

діяльності підприємства і обґрунтування рекомендацій щодо її вдосконалення. 

Для успішної реалізації тієї чи іншої мети звіту з виробничої практики 

студент повинен виконати наступні завдання: 

• оволодіти методикою бібліографічного пошуку літературних джерел, 

підбору фактичного матеріалу та їх систематизації, створювати каталоги 
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необхідних джерел інформації, здійснювати  її реферування; 

• забезпечувати можливість порівняння фактичних показників; 

• здійснювати зведення і групування первинних даних; 

• розраховувати основні узагальнюючі показники; 

• виявляти динаміку економічних показників взаємозв'язок між ними; 

• будувати та описувати зведені аналітичні таблиці; 

• виявляти тенденції, закономірності розвитку підприємств, галузей, 

сегментів ринку та ін.; 

• удосконалювати методики аналізу, планування, прогнозування та 

проведення досліджень; 

• вивчати і обґрунтовувати шляхи підвищення ефективності за різними 

напрямками; 

• розробляти заходи стосовно впровадження практичних рекомендацій та 

пропозицій. 

Обсяг вступу – 2 (3) сторінки. 

Основна частина  звіту складається з трьох розділів. 

У першому розділі звіту (7-10 стор.) надається загальна 

характеристика досліджуваного об'єкту (техніко – економічна 

характеристика), стадія його розвитку, вид діяльності, форма власності та 

оподаткування, основні господарські показники, структура управління, 

кількість працюючих тощо.  

У другому розділі  (15-25 стор.) звіту здійснюють аналіз напряму 

діяльності підприємства у відповідності до теми звіту з практики, викладаються 

результати власних досліджень з висвітленням того нового, що вносить 

магістрант у розроблення проблеми. Він повинен економічно оцінювати 

реальний стан досліджуваної проблеми та повноту розв’язання поставлених 

завдань. 

 

Для написання другого розділу студент використовує фактичні матеріали, 

зібрані під час виробничої практики.  

На основі обґрунтованого аналізу економічних, статистичних показників 

діяльності тощо виявляють резерви підвищення ефективності діяльності та 

використання наявних ресурсів об’єкта дослідження. 

Третій розділ (7-10 стор.) – проектно-рекомендаційний. На основі 

аналітичного матеріалу, одержаних практичних результатів і тенденцій 

розвитку явищ і процесів розробляють та обґрунтовують напрями і шляхи 

поліпшення досліджуваної проблеми. 

Висновки (2-3 стор.) повинні бути логічним завершенням, підсумком усіх 

проведених досліджень у процесі виконання звіту з виробничої практики. 

Висновки повинні бути сформульовані чітко і зрозуміло навіть без читання 

основного тексту, відображати зміст усієї роботи, її сутність, теоретичне і 

практичне значення. У висновках потрібно стисло (по пунктах завдань) 

виділити основні результати здобуті під час проходження практики, наголосити 

на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати їх 
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достовірність викласти рекомендації щодо їх використання та оцінку 

доцільності проходження практики і на далі на цьому підприємстві. 

Список використаних джерел. Розміщують після висновків. Відомості 

про кожне джерело записують відповідно до правил бібліографічного опису 

друкованої праці. Перелік літературних джерел має становити не менше ніж 50 

найменувань. Список будують за алфавітом: розпочинати слід з літератури 

кириличного алфавіту, потім – латинський алфавіт, у кінці відтак – інші 

шрифти. 

Додатки. Розміщують у кінці тексту звіту з практики після списку 

використаних літературних джерел. До додатків належить допоміжний матеріал 

у вигляді аналітичних таблиць, графіків, звітів, договорів, фотографій, карт та 

ін. Додатки не належать до загального обсягу роботи та нумерацію їх сторінок 

подають окремо. Додатки узгоджують з основним текстом роботи та зі списком 

використаних джерел. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ 

 

Загальні вимоги. Звіт з практики повинен бути виконаний та оформлений з 

до-триманням усіх технічних вимог, які висувають до наукових робіт. 

Мова роботи – державна; стиль – науковий, чіткий без орфографічних і 

синтаксичних помилок; послідовність – логічна. 

Звіт з практики друкують на одному боці аркуша білого паперу формату 

А4 (210×297 мм) до тридцяти рядків на сторінці. Аркуші повинні бути 

пронумеровані та скріплені зверху твердою обкладинкою. 

Текст роботи слід набирати, дотримуючись таких розмірів полів: ліве –25 

мм, верхнє, нижнє, праве – 20 мм. Шрифт тексту Times New Roman 14, інтервал 

– 1,5. Абзацний відступ – 1,25 см. Текст має бути чорним, рівномірної 

щільності, контрастності й чіткості зображення. Вирівнювання тексту – по 

ширині. 

Такі структурні елементи, як «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ 

ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», 

«СПИСОК ВИКОРИСТА-НИХ ДЖЕРЕЛ», не нумерують. 

Заголовки структурних елементів звіту з практики та заголовки розділів 

слід розміщувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в 

кінці, без підкреслення. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, 

їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком і текстом має становити 2 

інтервали. Кожну структурну частину потрібно починати з нової сторінки. 

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів звіту з практики слід починати 

абзацного відступу та друкувати маленькими літерами, крім першої великої, на-

півжирним шрифтом, без підкреслення, без крапки в кінці. 

Не допускається розміщення назви підрозділу, пункту й підпункту в 

нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту. 

Нумерація сторінок. Сторінки звіту з практики слід нумерувати 

арабськими цифрами в правому верхньому куті. Першою сторінкою звіту з 
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практики є титульний аркуш, який вводять до загальної нумерації сторінок. 

Титульний аркуш, пояснювальну записку, завдання для звіту з практики, 

анотацію, зміст і перелік скорочень, умовних позначень та символів (за 

наявності) зараховують до загальної нумерації сторінок, проте номери сторінок 

на них не проставляють. 

Нумерація структурних частин звіту з практики. Нумерацію розділів, 

підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають 

арабськими цифрами без знаку № . 

Такі структурні частини роботи, як «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ 

ПОЗНА-ЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», 

«СПИСОК ВИКО-РИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», не мають порядкового номера. Їх 

заголовки не нумерують, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «6. 

ВИСНОВКИ». 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається номера з розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 

ставлять крапку. У кін-ці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 

«2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку пишуть 

заголовок підрозділу. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається 

з по-рядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як 

пункти. Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці 

необхідно подавати в звіті з практики безпосередньо після тексту, де вони 

згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на 

окремих сторінках роботи, входять до загальної нумерації сторінок. 

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах 

розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен 

складати-ся з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими 

ставлять крапку. Наприклад: Рис. 1.2. (другий рисунок першого розділу). Номер 

ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують під ілюстрацією. 
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Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) 

у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці 

розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен 

складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставлять 

крапку, наприклад: «Таблиця 2.4» (четверта таблиця другого розділу). 

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово 

«Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, 

над іншими час тинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер 

таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2». 

 

 
 

Формули в роботі (якщо їх більше ніж одна) нумерують у межах розділу. 

Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в 

розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого 

берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) 

(перша формула третього розділу). 

Посилання. Посилання в роботі оформлюють у вигляді квадратних дужок 

та ставлять у кінці цитованого тексту чи використаного рисунка (таблиці). 

Нумерація посилань повинна відповідати номеру літературного джерела у спис-

ку використаних джерел. Наприклад [3, с. 5], де три – порядковий номер 

джерела списку літератури, п’ять – сторінка, з якої взято текст. У висновках 

роботи посилання не роблять. 

Посилання на ілюстрації роботи вказують порядковим номером ілюстрації, 

на-приклад «рис. 1.2». 

Посилання на формули вказують порядковим номером формули в дужках, 

наприклад «… у формулі (2.1)». 

На всі таблиці роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово 

«таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «…в табл. 1.2». 

\endash  повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба 

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



14 
 

Список використаних джерел. Список використаних джерел – елемент 

бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних 

джерел і розташований після висновків. Джерела потрібно подавати в 

алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. 

Відомості про джерела, введені до списку, необхідно подавати відповідно 

до вимог державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць. 

Потрібну інформацію щодо згаданих вимог можна одержати з чинних 

стандартів бібліотечної та видавничої справи. 

Додатки. Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її 

сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Кожний 

додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, 

надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно 

тексту сторінки. З правого боку рядка над заголовком малими літерами з 

першої великої друкують слово «Додаток» і велику літеру, що позначає 

додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, 

за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д. 

Ілюстрації, таблиці і формули, які 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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5. ЗАХИСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

Захист практик відбувається у формі науково-практичного семінару, під 

час якого студенти представляють найважливіші результати магістерського 

дослідження. 

Доповідь студента на захисті практики, тривалістю до 10 хвилин, готується 

за матеріалами звіту про проходження виробничої практики і супроводжується 

презентацією. Обов’язкові структурні елементи презентації такі: 

–   назва наукового дослідження, його актуальність; 

–   мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження; 

– показники виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності 

підприємства; 

–   основні елементи стосовно теми дослідження; 

– проект удосконалення стратегії розвитку та його обґрунтування; 

–   висновки. 

Зміст презентації узгоджується з керівником практики від інституту. 

Обсяг презентації  – 10- 15 слайдів, виконаних у програмі PowerPoint. 

Диференційована оцінка із захисту практики заноситься у заліково-

екзаменаційну відомість та залікову книжку студента. 

Студент, який не виконав програму практики без поважних причин, може 

повторно пройти практику при виконанні умов, визначених кафедрою. Студент, 

який отримав негативну оцінку за практику під час здачі комісії, 

відраховується. 
 

 

Критерії оцінювання виконання звіту про проходження практики 

Загальна оцінка проходження практики (max 100 балів): 

1. Якість підготовки звіту з практики (60 балів): 

 Якість проведеного аналізу та дослідження у першому розділі – 10 бал 

 Якість проведеного аналізу у другому розділі  – 15 бал 

 Якість рекомендацій щодо вдосконалення діяльності об’єкта дослідження – 

10 бал 

 Якість висновків, відповідність одержаних результатів щодо поставлених 

завдань -5 бал 

 Чітке визначення актуальності, мети та завдань переддипломної практики – 

3 бали 

 Повнота та вичерпність проведеного аналізу в звіті з практики  - 8 бал 

 Оформлення списку використаної літератури відповідно до Методичних 

рекомендацій – 3 бали 

 Повнота і якість додатків до роботи – 3 бали 

 Загальна якість оформлення роботи – 3 бали 

2. Захист звіту з переддипломної практики (40 балів): 

 Чіткість, логічність, лаконічність викладення матеріалу – 10 бал 
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 Повнота, вичерпність відповідей на запитання членів комісії – 25 бал 

 Культура мовлення, впевненість, емоційність та переконаність – 5 бал 
 
 

Критерії визначення оцінки захисту виробничої практики 

 
Шкала 

оцінюван

ня (100-

бальна) 

Національна 

шкала 

оцінювання  

(4-альна) 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

(7-бальна) 

Критерій визначення оцінки 

90 – 100  5 (відмінно)  А  відмінно – 90 –100 балів – здобувач дотримався вимог щодо 

виконання звіту про проходження практики, сформувавши 

теоретичну частину у форматі рукопису; якісно оформив додатки 

у вигляді використаної документації; під час співбесіди 

демонструє глибокі знання щодо організації роботи 

підприємства-бази практики в обговорюваних напрямках 

діяльності; дає правильні та чіткі відповіді щодо поставлених 

запитань; правильно оформив всі необхідні документи для 

проходження захисту.  

82-89  4 (добре)  B  дуже добре – здобувач дотримався вимог щодо виконання звіту 

про проходження практики, сформувавши теоретичну частину та 

якісно оформивши додатки у вигляді використаної документації; 

під час співбесіди демонструє достатній рівень знань щодо 

організації його роботи в обговорюваних напрямках діяльності; 

дає правильні, але неповні відповіді щодо поставлених запитань; 

правильно оформив всі необхідні документи для проходження 

захисту.  

74-81  4 (добре)  C  добре – здобувач дотримався вимог щодо виконання звіту про 

проходження практики, сформувавши теоретичну частину та 

якісно оформивши додатки у вигляді використаної документації; 

під час співбесіди демонструє достатній рівень знань щодо 

організації роботи підприємства-бази практики в обговорюваних 

напрямках діяльності; дає правильні, але неповні та нечіткі 

відповіді щодо поставлених запитань; правильно оформив всі 

необхідні документи для проходження захисту 

64-73  3 (задовільно)  D  задовільно – здобувач дотримався вимог щодо виконання звіту 

про проходження практики, формувавши стислий опис в 

теоретичній частині та не достатньо якісно оформивши додатки у 

вигляді використаної документації; під час співбесіди демонструє 

низький рівень знань щодо організації роботи підприємства-бази 

практики в обговорюваних напрямках діяльності; дає 

здебільшого правильні, але неповні та нечіткі відповіді щодо 

поставлених запитань; правильно оформив всі необхідні 

документи для проходження захисту.  

60-63  3 (задовільно)  E  достатньо – здобувач дотримався вимог щодо виконання звіту 

про проходження практики, сформувавши стислий опис в 

теоретичній частині та недостатньо якісно оформивши додатки у 

вигляді використаної документації (бланки документів не 

заповнені або заповнені невірно); під час співбесіди демонструє 

низький рівень знань щодо організації роботи підприємства-бази 

практики в обговорюваних напрямках діяльності; дає 
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здебільшого неправильні та неповні відповіді щодо поставлених 

запитань; правильно оформив всі необхідні документи для 

проходження захисту.  

35-59  2 (незадовільно)  FX  незадовільно – здобувач не дотримався вимог щодо виконання 

звіту про проходження практики, сформувавши стислий опис в 

теоретичній частині та недостатньо якісно оформивши додатки у 

вигляді використаної документації (бланки документів не 

заповнені); під час співбесіди демонструє низький рівень знань 

щодо організації роботи підприємства-бази практики в 

обговорюваних напрямках діяльності; дає всі неправильні щодо 

поставлених запитань; неправильно оформив необхідні 

документи для проходження захисту.  

0-34  2 (незадовільно)  F  незадовільно – здобувач не оформив звіт про проходження  

практики; під час співбесіди демонструє низький рівень знань 

щодо організації роботи підприємства-бази практики в 

обговорюваних напрямках діяльності; дає всі неправильні 

відповіді щодо поставлених запитань; неправильно оформив 

необхідні документи для проходження захисту, або отримав 

негативну характеристику з бази практики.  
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Додаток А 
 

Титульний аркуш звіту з практики 
 

Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті 
 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 
КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ  

 
 
 

 

ЗВІТ 
 

про проходження виробничої практики галузі 

спеціальності 073 «Менеджмент» 
 
 

ступеня «магістр»: 
 

за період з «__»_______20__ по «___»_____20__. 
 

База практики_______________________________________________ 
 

Виконав студент 2 курсу, 
 

групи__________________ 
 

__________________________ 
 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
 

 

Керівник практики від підприємства 
 

_______________________________ 
 

(посада, прізвище, ім’я, по батькові) 
 
 

Керівник практики від кафедри 
 

_______________________________ 
 

(посада, прізвище, ім’я, по батькові) 
 

 

 

 

Кропивницький- 20 __ р. 
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Додаток Б 
 

Оформлення бібліографічного опису у списку джерел курсової роботи 

Характеристика 

джерела 

Приклад оформлення 

Книги: 

Один автор 

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська). — Львів : 

Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV—V ст. 

; № 14). 

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та 

дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. 

— (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59). 

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. 

кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т.1). 

4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр/ — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — 

(Першотвір). 

Два автори 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, 

спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. Акад., 2005. — 397, [1] с. — 

(Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична"; вип.1). 

2. Ромовська 3. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : 

Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до 

складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю; вип. 11). 

3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. 

[для студ. виш. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 

с. 

Три автори 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис 

сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер, с 

англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — ХLIIІ, 265 с. 

Чотири автори 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. 

В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечилорук А. А.]. — К. : НДІ 

"Украгропромпродуктивність", 2006. — 106с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні 

нормативи). 

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. 

навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 

2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта). 

П'ять і 

більше авторів 

1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.]; под ред. 

Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — X. : Гумамитар. Центр, 2007 — 510 с. 

2. Формування здорового способу життя молоді : навч-метод. посіб. для працівників соц. 

служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та 

ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу 

життя молоді": у 14 кн., кн. 13). 

Без автора 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : 

Грані-Т, 2007. —119 с.— (Грані світу). 

2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма: антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. 

В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1]с. 

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця 

XIX — початку XX століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 

2007. — 190, [1] с. 
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Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. 

Каліущенко В. та ін ]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с 

Багатотомний 

документ 

1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М, Яременко та ін.]. 

— К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007—. — (Джерела з історії науки в Україні). 

Ч. 2 : Додатки — 2007. – 573, [1] с. 

2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю.; ред. 

Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005— .— (Серия "Нормативная база 

предприятия"). 

Т. 1. — 2005.— 277 с. 

3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. 

— Одесса : Астропринт, 2006— .— (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4). 

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко.— 

X.: Право, 2002— .Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с. 

5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006— .— 

(Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією": у 27 т. / голов. редкол.: Тронько 

П. Т. (голова} [та ін.]). . Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]). — 2006. — 721, 

[2] с. 

6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. 

Ю. Канівська, С. М. Парамонова, — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с. 

Матеріали 

конференцій, 

з’їздів 

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : 

матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], 

(Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. 

Докучаєва. — X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с. 

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. 

наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К.: ІСОА, 

2002. — 147 с. 

3. Матеріали IX з'їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : 

Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ). 

4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 

черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 

2000. — С. 559—956, ХШ, [2] с. — (Ресурс 2000). 

5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць / наук. ред. В. 

І. Моссаковський. – Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. — 215 с. 

6. Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-

практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України 

[та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. – 452 с. 

Словники Географія : словник-довідник / [авт -уклад. Ципін В. Л.]. — X. : Халімон, 2006. – 175, [1] с. 

Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. 

навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. 

— 57 с. 

Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К. : Карпенко, 2007. — 

219 с. 

Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — 

К. : К.І.С., 2006. — 138 с. 

Законодавчі та 

нормативні 
Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р / Верховна Рада 

України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних 
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документи видань). 

Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і 

трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ 

: М-во палива та енергетики України, 2007. — VI, 74 с. — (Нормативний документ 

Мінпаливенерго України. Інструкція). 

Стандарти 
1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ІSО 

7000:2004. IDТ) : ДСТУ ІSО 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : 

Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 231 с. — (Національний стандарт України). 

2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ІSО 6107-1:2004 — ДСТУ ІSО 6107-9:2004. — 

[Чинний від 2005-04-01]. — К. :Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні 

стандарти України). 

3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного 

устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (ЕN 61010-2-

020:1994, IDТ) : ДСТУ ЕN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : 

Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України). 

Каталоги 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в б т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; 

ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт", 2006 — . — (Серия "Нормативная 

база предприятия"). Т. 5. — 2007, — 264 с. Т. 6. — 2007. — 277 с. 

2. Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М Зобків 

та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с. 

3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. — 11 с. 

4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И.П., Ткачук Л. 

П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с. 

Авторські 

свідоцтва 

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ³ В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных 

деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 : заявл. 

23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. 

Частина книги, 

періодичного, 

продовжуваного 

видання 

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу 

в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика 

фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38. 

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних 

перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6.— С. 

14—17. 

3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации 

компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні 

дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61. 

4. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // 

Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14. 

5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, 

Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 

2007. — № 1. — С. 25—29. 

6. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та 

банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20. 

7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до 

Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 

2007. — С. 245 —291. 

  

Електронні 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс]: навч. посіб. 
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ресурси для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. 

Чуєв. — 80 Min / 700 МВ. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 

1 електрон. опт. диск (СD-RОМ) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Мb RАМ ; Windows 

95, 98, 2000, ХР ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера 

2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним 

станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. 

перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : СD 

-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (СD-RОМ) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. 

перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Мb RАМ; СD-RОМ Windows 

98/2000/NT/ХР. — Назва з титул. екрану. 

3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі 

та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, 

А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. 

— Режим доступу до журн. : http //www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. 

 


