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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 
 

Для засвоєння і поглиблення теоретичних знань при підготовці 

фахівців спеціальності 051 «Економіка», вивчення основ управлінської і 

організаційної діяльності, формування у студентів професійних знань, вмінь, 

навиків та їх використання в майбутній практичній діяльності передбачена 

виробнича практика. 

Виробнича практика триває протягом 4-х тижнів, і передбачає 

виконання звіту за її результатами відповідно до програми практики, яка 

видається студенту перед початком практики. 

За результатами виробничої практики і захисту звіту передбачене її 

оцінювання комісією, сформованою завідувачем кафедрою економіки та 

менеджменту.  

Виробнича практика є логічним продовженням навчальних курсів, що 

розглядають питання організації діяльності, технології та управління 

підприємством та складовою частиною процесу підготовки майбутніх 

фахівців з економіки. Виробнича практика студентів проходить на 

підприємствах, в організаціях та установах різних форм власності на робочих 

місцях спеціалістів за економічним профілем діяльності різних рівнів. 

 

Мета: практичне і творче застосування здобутих знань та набутих у 

процесі навчання вмінь, розвиток навичок виробничої роботи і вирішення 

практичних завдань, збагачення досвіду ділового спілкування, збирання 

матеріалів для випускної роботи і, головне, підготовка до самостійної роботи 

на посадах, що потребують кваліфікації бакалавра спеціальності 051 

«Економіка». Згідно з програмою основною базою практики є промислове 

підприємство, установи та організації. 

У результаті проходження практики студент повинен оволодіти такими 

компетентностями та програмними результатами навчання: 

Загальні компетентності:  
здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні; 

здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та 

примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

навички міжособистісної взаємодії 

Фахові компетентності:  
здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з 
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чинними нормативними та правовими актами; 

здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

Програмні результати:  
знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати 

базові концепції мікро- та макроекономіки; 

використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, 

ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері 

економічної діяльності; 

проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні 

показники які характеризують результативність їх діяльності; 

використовувати методи оптимізації економетричного моделювання 

та методи нечіткої логіки в економічному аналізі; 

розробляти бізнес-плани проектів реальних інвестицій; 

оцінювати загальну тенденцію стохастичного явища. 

 

Завдання виробничої практики полягає у: 
• практичному поглибленні знань з усіх професійно орієнтованих 

дисциплін навчального плану; 

• опануванні системи організації та механізму управління 

виробництвом; 

• ознайомленні з методологією аналізу та планування показників 

діяльності підприємства (фірми), установи, організації; 

• вивчені загальних функцій апарату управління і взаємозв’язку його зі 

всіма службами і підрозділами в місцях проходження практики; 

• використанні економіко-математичних методів і моделей, 

інформаційних технологій при дослідженні економічних, виробничих, 

соціальних, фінансових процесів; 

• набутті навиків аналізу і обробки інформації про виробничі, 

соціальні, фінансові процеси за допомогою пакетів прикладних програм, 

впроваджених на підприємствах, у фірмах чи інших місцях проходження 

практики. 

 
1. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

Проходження практики відбувається після таких дисциплін: 

«Інформатика», «Економічна кібернетика», «Оптимізаційні методи та 

моделі», «Економетрія», «Моделювання економіки», «Інформаційні системи 

в економіці», «Системи підтримки прийняття рішень». 
 

2. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРАКТИКИ 

• Здатність всебічно аналізувати ситуацію, що склалася на 
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підприємстві; 

• Вміння самостійно розв’язувати завдання економічної діяльності 

підприємства, проводити обґрунтування стратегій розвитку,  

• Вміння виконувати необхідні розрахунки прогнозних, планових 

економічних показників, аналізувати фінансову діяльність підприємства з 

відповідною економічною оцінкою,  

• Здатність складати аналітичні звіти про діяльність його підрозділів;  

• Вміння визначати резерви виробництва і розробляти економічно 

обґрунтовані інноваційно-інвестиційні проекти, комплексні заходи з 

ресурсозбереження, підвищення якості продукції, результативності 

діяльності та поліпшення фінансового стану підприємства. 
 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 

Навчально-методичне керівництво виробничою практикою здійснює 

кафедра економіки та менеджменту. Кафедра призначає керівників практики, 

доводить до відома студентів інформацію про бази практики. На основі цієї 

інформації студенти подають заяву на ім’я завідувача кафедри про вибір бази 

практики. Кафедра перед початком практики проводить засідання студентів і 

викладачів з метою ознайомлення зі змістом і організацією проходження 

практики. 

За місяць до початку практики кафедра разом з відповідальним за 

виробничу практику від університету готує і оформляє наказ, в якому 

відображається закріплення студентів-практикантів і викладачів-керівників 

за базами практики. 

Кафедра зобов’язана забезпечити студента-практиканта направленням 

на базу практики, щоденником практики, програмою. 

Протягом перших трьох днів після прибуття на базу практики 

необхідно оформити і надати в університет повідомлення про початок 

практики студентам, що проходять практику на підприємствах, в банках, 

фірмах. 

Студенти, що проходять виробничу практику в інших містах, надають 

повідомлення по прибуттю в університет після закінчення практики. Це 

повідомлення є документом, що підтверджує своєчасність початку практики 

в передбачений термін. 

Якщо студенти з поважної причини спізнилися у вказаний термін 

початку практики, то це питання регулюється деканатом. 
 

4. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

Зміст виробничої практики регламентується нормативними 

документами Міністерства освіти і науки України, Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка та відповідає 

профілю підготовки бакалаврів  як майбутніх економістів та керівників 

малих підрозділів. Програма виробничої практики складена згідно з 

навчальним планом підготовки бакалаврів з урахуванням досвіду роботи 
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організації та проведення відповідної наукової роботи зі студентами на 

кафедрі економіки та менеджменту. 

Бакалаври  проходять виробничу практику на підприємствах, 

організаціях та установах. Проходження практики передбачає: 

1. Ознайомлення з базою практики (співбесіда з керівником або його 

заступниками щодо організації та здійснення виробничої практики, 

аналіз основних нормативних документів, що регламентують 

діяльність установи, ознайомлення з його матеріально-технічною 

базою). 

2. Аналіз економічної та професійної діяльності бази практики, 

документації, фінансових звітів, документи податкової звітності. 

3. Ознайомлення з організацією та роботою економічного відділу, 

бухгалтерії, відділу кадрів, господарської частини. 

4. Проведення виробничої роботи згідно затвердженого керівником 

практики індивідуального плану. 
 
 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Індивідуальні завдання на виробничу практику диференціюються 

залежно від наукової проблематики кафедри та змісту роботи підприємства, 

установи та організації  де бакалаври проходять практику. 

Приклади тем індивідуальних завдань подані у додатку 1. 
 

6. ЗМІСТ ТА ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Основним документом бакалавра про проходження практики є звіт, який 

відображає основні види роботи за весь її період. Звіт разом з іншою 

необхідною документацією (виконаним індивідуальним завданням, планами 

виробничої роботи тощо) бакалавр-практикант представляє своєму 

методистові-керівникові протягом трьох днів після завершення практики. 

Вся документація повинна бути правильно оформлена (додаток 2-4), 

підписана керівником бази практики та завірена печаткою закладу. 

На основі поданих документів з відгуками керівника практики від 

організації, відгуками працівників бази практики, виконаного 

індивідуального завдання, аналізу наукового дослідження і висновків 

методист-керівник виставляє підсумкову оцінку за практику. 

Результати виробничої практики обговорюються на засіданні кафедри, 

яка проводиться не пізніше, ніж за п'ять днів після завершення терміну 

практики. На засіданні кафедри запрошуються директор, керівники практики 

університету та інституту. 

На засіданні кафедри з короткими звітами про виконану роботу 

виступають бакалаври. У своїх виступах вони мають звернути увагу на 

труднощі з якими їм довелося зустрітися при підготовці та проведенні 

досліджень і шляхи їх подолання. Бакалаври також повинні відзначити, при 

розв'язуванні яких завдань вони почували себе впевнено, що їм у цьому 
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допомагало; які знання та вміння, набуті під час навчання університету 

виявилися корисними, а яких було недостатньо. 

Зі своїми враженнями про готовність бакалаврів до виробничої діяльності їх 

участь у економічній діяльності діляться представники установ – баз 

практики. Науковий керівники подають короткий аналіз виробничої 

практики із загальною оцінкою роботи бакалаврів та з пропозиціями щодо її 

покращення. 

Індивідуальне завдання включає: 

− аналіз змісту виробничої діяльності бази практики, матеріально-технічне 

та інформаційне забезпечення, господарська діяльність тощо); 

− характеристику матеріально-технічної бази об’єкта дослідження); 

− аналіз плану виробничої роботи підприємства, або установи; 

− аналіз особливостей організації виробничого процесу та обсягу 

виробничої роботи співробітників, умови їх взаємозаміни; 

− план (етапи) індивідуального завдання; 

− комплексний опис моделі економічних процесів з проблеми дослідження; 

− підбір та анотацію літератури з поставленої виробничої (теми) проблеми; 

− структуру етапів дослідження; 

− аналіз результатів етапів дослідження та висновки. 

Виконані за вищезазначеними пунктами завдання повинні бути 

представлені у звіті бакалавра підписані керівником підприємства та завірені 

гербовою печаткою (Додаток 3). 
 

7. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
РЕЗУЛЬТАТІВ 

Виробнича практика завершується диференційованим заліком. Оцінка 

виробничої практики прирівнюється до семестрової оцінки з будь-якого 

предмету і може бути не більшою за 100 балів. При виставлені методистом 

загальної оцінки з практики враховуються оцінки за усі види робіт: 

1) характеристика бази практики – 10 балів; 

2) аналіз виробничої роботи– 10 балів.  

3) індивідуальне завдання – 60 балів; 

4) участь у наукових конференціях чи семінарах, виступ зі звітом на 

підсумковій нараді – 20 балів. 

Загальна оцінка практики є сумарною оцінкою за видами діяльності. 

Якщо одне із завдань оцінено у нуль балів то й загальна оцінка із 

практики оцінюється в нуль балів. Загальна оцінка з виробничої практики в 

балах, та її еквівалент за чотирибальною шкалою виставляється в залікову 

відомість і залікову книжку і підписується методистом від кафедри . 

Оцінювання досягнутих успіхів за виробничу практику проводиться в 

системі оцінювання університету, після чого переводиться в національну 

шкалу оцінювання та шкалу ЕСТS відповідно до таблиці. 
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Шкала переведення сумарної модульної оцінки в  
оцінку з диференційованого заліку 

Сумарна 
модульна оцінка 

(у балах) 

Оцінка з 
диференційованого заліку 

Шкала ECTS 

Сумарна модульна 
оцінка 

Оцінка за шкалою 
ЕСТS 

90-100 "відмінно" 90-100 А 
 

75-89 
 

"добре" 
87-93 В 

70-86 С 
 

65-74 
 

"задовільно" 
63-69 D 

50-62 Е 
 

0-64 
 

"незадовільно 
40-49 FХ 

0-39 F 
8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основна: 
1. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень: навч. посібник/ 

В.В.Ковальчук. – К. : Видавничий Дім “Слово”, 2009. – 240 с.  

2. Пилипчук М. І., Григор’єв А. С., Шостак В. В. Основи наукових 

досліджень: підручник / М. І. Пилипчук, А. С. Григор’єв, В. В. Шостак. – 

К. : Знання, 2007. – 270 с.  

3. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник/ 

В.В.Ковальчук – К.: Видавничий Дім "Професіонал", 2004. – 206 с. 

4. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: 

Навч. посібник/О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2006. – 206 с. 

5. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навчальний посібник./ І. С. 

П’ятницька-Позднякова – К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 115 с. 

6. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика виробничої 

діяльності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 6-те вид., 

переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 310 с.  

Додаткова: 
1. Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень: навч. 

посібник / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. – К. : ВД «Професіонал», 2004. 

– 208 с.  

2. Пащенко В. М. Методологія та методи наукових досліджень : навч. 

посібник / В. М. Пащенко. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-

Поліграф», 2010. – 232 с.  
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Додаток 1 

 
ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ВИРОБНИЧОЇ  

ПРАКТИКИ: 

 

1. Автоматизована система нарахування та виплати заробітної плати.  

2. Адаптивні моделі оцінювання та аналізу економічної безпеки регіону. 

 3. Динамічні міжгалузеві моделі.  

4. Динамічні моделі перехідної економіки. 

 5. Економіко-математичне моделювання в аналізі та управлінні 

банківськими системами.  

6. Експертні методи аналізу банківських систем на базі економіко-

математичного моделювання.  

7. Імітаційне моделювання банківських систем.  

8. Імітаційне моделювання ризику інвестиційних проектів.  

9. Імітаційне моделювання розвитку будівельного підприємства.  

10. Інтеграція інформаційних систем організації.  

11. Інтелектуальна система прогнозування фінансових інструментів.  

12. Інформатизація банківської діяльності.  

13. Інформаційна система для автоматизації складської логістики з адресним 

зберіганням.  

14. Інформаційна система з аналізу та управління клієнтською базою 

комерційного банку. 

 15. Інформаційна система з ведення та підтримки бази даних клієнтів 

комерційного банку (юридичних осіб). 

 16. Інформаційна система з визначення кредитоспроможності позичальників 

(юридичних осіб) та ризику при його кредитуванні. 

 17. Інформаційна система з дедублікації клієнтської бази в основних бізнес 

системах страхової компанії.  

18. Інформаційна система з моніторингу міжнародних фінансових і технічних 

проектів та аналізу їх реалізації.  

19. Інформаційна система з обліку валютних платежів SWIFT в 

автоматизованій банківській системі Flex Cube.  

20. Інформаційна система з обліку нарахування резервів за кредитами 

комерційного банку.  

21. Інформаційна система з підтримки електронної біржі праці.  

22. Інформаційна система з фінансового моніторингу операцій комерційного 

банку.  

23. Інформаційна система з формування внутрішньобанківської звітності 

комерційного банку.  

24. Інформаційна система обліку депозитних операцій комерційного банку. 

25. Інформаційна система оцінки кредитоспроможності позичальників 

(фізичних осіб) та ризику при їх кредитуванні. 
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 26. Інформаційна система управління процесом узгодження кредитних 

заявок.  

27. Інформаційна система формування кредитних договорів та обліку їх 

погашення.  

28. Інформаційно-аналітична діяльність в організації.  

29. Інформаційно-аналітична підтримка системи управління якістю на 

підприємстві.  

30. Інформаційно-аналітична підтримка управління запасами підприємства. 

31. Інформаційно-аналітична підтримка управлінської діяльності організації. 

32. Інформаційно-аналітична підтримка фінансової діяльності організації.  

33. Інформаційно-аналітична система статистичної звітності Національного 

Банку України. 

34. Інформаційно-логістична система з управління постачанням та 

реалізацією гарантійних запасних частин та аксесуарів.  

35. Лінійні динамічні моделі в економіці.  

36. Макроекономічні моделі розвитку економічних систем.  

37. Математична підтримка прийняття рішень в банківських системах.  

38. Математичне моделювання залежності впливу стимуляції попиту на 

зміну обсягу продукції.  

39. Математичні  методи та моделі прогнозування макроекономічних 

показників.  

40. Менеджмент розробки програмного продукту. 

41. Методи багатовимірної статистики у моделюванні рейтингу комерційних 

банків.  

42. Методи оцінки та врахування кредитного ризику в діяльності 

комерційного банку.  

43. Методи оцінювання та врахування операційного ризику  комерційного 

банку.  

44. Методи та моделі прогнозування депозитів комерційного банку.  

45. Методи та моделі прогнозування прибутку комерційного банку.  

46. Механізм оцінки, аналізу і прогнозування сталого розвитку регіону. 

 47. Мікроекономічні моделі розвитку економічних систем.  

48. Моделі динаміки фінансових ресурсів.  

49. Моделі економічних змін.  

50. Моделі моніторингу та управління матеріальними виробничими потоками 

на підприємстві.  

51. Моделі оптимізації бюджету маркетингових комунікацій підприємства. 

52. Моделі оптимізації розподілу робіт з управління проектами 

інформатизації підприємства.  

53. Моделі оцінки валютних потоків. 

 54. Моделі оцінки інвестиційного потенціалу територіальної системи.  

55. Моделі оцінки інвестиційної складової безпеки розвитку регіону.  

56. Моделі оцінки рівня соціальної напруженості та протестного потенціалу. 

57. Моделі оцінки та прогнозування порогових рівнів значень показників 

економічної безпеки територіальних систем.  
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58. Моделі прогнозування банкрутства підприємств.  

59. Моделі процесу економічного зростання. 

 60. Моделі сталого економічного розвитку. 

 61. Моделі управління капіталом, активами і пасивами банків.  

62. Моделі управління портфелем цінних паперів.  

63. Моделі формування конкурентних переваг підприємства. 

 64. Моделі формування маркетингової стратегії туристичного підприємства. 

65. Моделі формування оптимальної інвестиційної програми.  

66. Модель оцінювання надійності страховиків на засадах рейтингового 

аналізу.  

67. Моделювання врожайності і ефективності сільськогосподарського 

виробництва.  

68. Моделювання врожайності сільськогосподарських культур.  

69. Моделювання економічних взаємодій.  

70. Моделювання експрес-оцінки тіньової економіки країни.  

71. Моделювання інвестиційно-інноваційної діяльності будівельного 

підприємства.  

72. Моделювання інноваційного потенціалу підприємства.  

73. Моделювання інформаційних ризиків на основі когнітивного підходу.  

74. Моделювання логістичної стратегії підприємств. 

 75. Моделювання матеріально-виробничого потоку як об’єкту управління 

підприємства.  

76. Моделювання матриці фондування мінімального процентного ризику.  

77. Моделювання механізму оцінки, аналізу та прогнозування соціально-

економічного розвитку регіонів.  

78. Моделювання невизначеностей депозитної діяльності комерційних 

банків.  

79. Моделювання оптимізації розміщення виробництв багаторівневих 

інтегрованих структур.  

80. Моделювання процесів корупції в державних  органах влади.  

81. Моделювання процесів управління безпекою сталого розвитку 

територіальних систем.  

82. Моделювання процесів управління економічною безпекою підприємства. 

83. Моделювання процесів управління інвестиційно-будівельними 

проектами.  

84. Моделювання процесів управління системою маркетингових комунікацій 

підприємства.  

85. Моделювання процесів формування інноваційної стратегії на 

промислових підприємствах.  

86. Моделювання процесу виявлення шахрайства з пластиковими картками. 

87. Моделювання процесу оптимального управління постачанням на 

підприємстві. 

 88. Моделювання процесу формування організаційної структури 

промислових підприємств. 

 89. Моделювання ризику реальних інвестицій.  
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90. Моделювання ризику у підприємництві.  

91. Моделювання ризику фінансових інструментів.  

92. Моделювання розподілу продукції і вибору технології виробництва на 

підприємстві.  

93. Моделювання систем економічної безпеки регіону. 

 94. Моделювання системи оцінок фінансової стійкості підприємств.  

95. Моделювання стратегій державного регулювання сезонних товарних 

ринків.  

96. Моделювання стратегій сталого розвитку регіону.  

97. Моделювання та управління кредитним портфелем комерційного банку.  

98. Моделювання та управління кредитним ризиком комерційного банку. 

99. Моделювання та управління ризиком пасивних операцій комерційного 

банку.  

100. Моделювання товарного асортименту виробничої системи.  

101. Моделювання узгодження виробництва та збуту продукції на 

підприємстві.  

102. Моделювання управління збутом продукції на підприємстві.  

103. Моделювання управління капіталом підприємства в умовах ризику.  

104. Моделювання ціноутворення на ринку туристичних послуг України.  

105. Моделювання процесу формування організаційної структури 

будівельного підприємства. 

106. Нелінійні динамічні моделі в економіці.  

107. Оптимізація показників виробничої діяльності промислового 

підприємства в умовах невизначеності.  

108. Оптимізація розподілу інвестиційних ресурсів на підприємстві.  

109. Організація і розробка заходів захисту web-сайтів підприємств.  

110. Оцінка ризику ліквідності комерційного банку.  

111. Оцінювання кредитоспроможності позичальника у процесі управління 

кредитним ризиком комерційного банку.  

112. Прикладні математичні моделі в банківській сфері.  

113. Прогнозування ефективності маркетингової політики підприємства.  

114. Прогнозування руху відсоткових ставок.  

115. Прогнозування соціально-економічних показників регіонального 

розвитку на основі нейромережного підходу.  

116. Прогнозування соціально-економічного стану регіону засобами 

нейронних мереж.  

117. Прогнозування структури цінних паперів на фінансовому ринку 

України.  

118. Прогнозування цін похідних фінансових інструментів засобами 

нейронних мереж.  

119. Проектування бази даних «Відділ кадрів».  

120. Проектування та розробка бази даних електронного каталогу 

«Бібліотека».  

121. Проектування та розробка бази даних  «Деканат».  

122. Проектування та розробка бази даних «Агентство нерухомості».  
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123. Ризикологія інтернет-бізнесу.  

124. Розробка інформаційної системи по обліку персоналу.  

125. Розробка програмного забезпечення для автоматизації управління 

матеріалами.  

126. Розробка системи аналітичної звітності підприємства 

телекомунікаційної галузі.  

127. Розробка системи інформаційної підтримки взаємодії з клієнтами 

(CRM).  

128. Розробка стратегії маркетингових заходів щодо просування послуг.  

129. Розробка стратегії розвитку інформаційної інфраструктури організації. 

130. Розробка та впровадження системи інформаційної підтримки взаємодії з 

клієнтами (CRM).  

131. Система автоматизованого обліку і контролю виконання замовлень.  

132. Система комп’ютерного моніторингу діяльності готелю.  

133. Стохастичне моделювання фінансових потоків.  

134. Стохастичні моделі в управлінні виробництвом.  

135. Управління інноваційними проектами з використанням гнучких 

методологій розробки.  

136. Управління системою захисту конфіденційної інформації від внутрішніх 

загроз.  

137. Факторні моделі економічного розвитку.  
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Додаток 2 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
Дрогобицький державний педагогічний університет  

ім. Івана Франка 

 

 

Кафедра економіки та менеджменту 
 

 

 

 
ЩОДЕННИК 

з виробничої практики 

 

студента (ки) _____________________________________________ 

курс_________________________група________________________ 

місцепроходження рактики_________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дрогобич, 20__ 
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1. Основні положення практики 

1. До початку практики студент повинен отримати щоденник 

практики із скеруванням, програму практики (програма може 

видаватись на групу студентів). 
2. Впродовж перших трьох днів практики студент повинен 

пройти вступний інструктаж, інструктаж з техніки безпеки і  

пожежної профілактики, ознайомитись з правилами внутрішнього 
розпорядку в установі, скласти календарний план проходження 

практики, узгодити його з керівниками практики від інституту та 

кафедри. 
3. Під час практики студент зобов’язаний дотримуватись 

правил внутрішнього розпорядку установи, у якій проходить 

практику. 
4. Звіт за практику складається студентом відповідно до 

календарно-тематичного графіку проходження практики і за 
додатковими вказівками керівників практики від інституту та 

кафедри. 

5. Виробнича практика студента оцінюється за стобальною 
системою і враховується при призначенні стипендії нарівні з 

іншими навчальними дисциплінами. 

6. Студент, що не виконав вимог практики, отримав 
негативний відгук про роботу чи незадовільну оцінку при захисті 

звіту, скеровується повторно на практику. 

 

2. Вказівки щодо ведення і оформлення щоденника 

1. Щоденник є основним документом студента під час 

проходження практики. 

2. Під час практики студент щоденно коротко повинен 
записувати в щоденник все, що зроблено за день по виконанню 

графіка проходження практики. Детальні записи ведуться в 

робочих зошитах. 
3. В кінці тижня студент зобов’язаний подавати щоденник на 

перегляд керівникові практики який перевіряє його, письмово 

вказує зауваження, дає додаткові завдання і підписує записи, 
зроблені студентом. 

4. Після закінчення практики щоденник разом зі звітом 

переглядається керівниками практики, які складають відгуки і 
підписують його. 
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5. Оформлений щоденник разом зі звітом студент повинен 

здати на кафедру економіки та менеджменту. 

 

 
2. Календарний графік проходження практики 

 

№ 
з/п 

Види планових робіт 
Термін 

виконання 
Оцінка Підпис Примітка 

1 2 3 4 5 6 

1 Вступний інструктаж     

2 Інструктаж з техніки безпеки і  

пожежної профілактики 

    

3 Ознайомлення з правилами 

внутрішнього розпорядку 

підприємства 

    

4 Ознайомлення з діяльністю 

підприємства, установи 

    

5 Ознайомлення з бухгалтерсько-

фінансовою звітністю 

    

6 Ознайомлення з матеріально-

технічним забезпеченням 

    

7 Тематичне завдання (статистичні 

дані для моделей, проект) 

    

8 Оформлення звіту про 

проходження практики 
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Підписи керівників практики 

  _______________  (____________) 
  _________________  (_______________) 

 

4. Робочі записи під час практики 

Дата 
Місце і зміст роботи, яку 

виконав студент  
Оцінка за виконану 

роботу 
Зауваження і підпис 
керівника практики 
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5. Висновок студента про практику 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

Дата „___” ______________20___ р.   ____________ 
(______________) 

                                  (підпис)  

6. Відгук керівника практики  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

Дата „___” ______________20___ р.       __________ 

(______________) 
                                                                                                                        (підпис)  

 

Залікова оцінка з практики – ___________________ 

Керівник практики від підприємства_______(___________) 
                                                                                                                        (підпис) 

Керівник практики інституту  ____________(____________) 
                                                                                                                       (підпис) 

 

МП                       Директор Навчально-наукового інституту 
фізики, математики, економіки та 
інноваційних ехнологій _______________  

                                                                                                                                               (підпис) 
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Додаток 3 

СКЕРУВАННЯ НА ПРАКТИКУ 

Студент ка)_______________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

скеровується на виробничу  практику ________________________ 
 

Термін практики 
з ___________________ 20__ р. 

по __________________  20__ р. 

 
 
 
Керівник практики від           _______________ ( ______________ ) 
підприємства  
 
 
Керівник практики інституту _____________  (_______________) 
 
 

 

МП                     Директор Навчально-наукового інституту 
фізики, математики, економіки та 
інноваційних ехнологій _______________  

                                                                                                                                               (підпис) 
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Додаток 4 

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

Навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та 
інноваційних технологій  

Кафедра економіки та менеджменту 

 

ЗВІТ                                                                                                    
ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 
Студента (ки) _____ курсу  групи _____ спеціальності __________________  

 ________________________________________________________  
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Термін практики з_____________ по______________ 201__р.   

  

База практики _____________________________________________  

  
Науковий керівник бакалаврської роботи  

_____________________________________  
(науковий ступінь, вчене звання керівника)   

_____________________________________  
(прізвище, ім’я, по батькові)  

 
Керівник практики від кафедри 

_____________________________________  
(науковий ступінь, вчене звання керівника)   

_____________________________________  
(прізвище, ім’я, по батькові)  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Дрогобич – 20_ р. 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 Студент        ___________________ 

       (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 Керівник практики                                      ___________________ 
       (прізвище, ім’я, по батькові) 

 


