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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

 

Навчальна практика для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 

«Маркетинг» є невід’ємною складовою освітнього процесу. 

Програма навчальної практики складена відповідно до наскрізної 

програми практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» освітньо-професійної  

програми «Маркетинг». Проходження навчальної практики здійснюється на 

кафедрі управління та адміністрування Інституту економіки та менеджменту. 

Дана практика є проміжною стадією для набуття практичних навичок із 

дисциплін, передбачених навчальним планом спеціальності 075 «Маркетинг» 

освітнього ступеня «бакалавр». Навчальна практика є практикою професійного 

спрямування. У період практики закладаються основи досвіду професійної 

діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості 

майбутнього фахівця. 

2. МЕТА ТА ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

Мета навчальної практики – поглибити та систематизувати знання 

здобувачів вищої освіти, показати на конкретних практичних прикладах роль 

фахівців із маркетингу і рекламного бізнесу в розвитку ринку товарів і послуг 

підприємства, сформувати у здобувачів вищої освіти професійні уміння і 

навички для прийняття самостійних рішень у сфері маркетингу, оволодіння 

сучасними методами і формами організації праці за обраною спеціальністю у 

різних сферах ринку.  

Основні завдання навчальної практики: 

- прищеплення здобувачам вищої освіти інтересу до професії 

маркетолога; 

- ознайомлення здобувачів вищої освіти із професійними вимогами до 

маркетолога та специфікою майбутньої професії; 

- закріплення основних теоретичних понять, системи й алгоритмів 

маркетингу;  

- набуття практичних навичок розв`язання конкретних маркетингових 

завдань;  

- формування вмінь творчого пошуку резервів удосконалення 

маркетингової діяльності підприємства.  

 Результатом навчальної практики повинні стати: усвідомлення 

здобувачами вищої освіти майбутньої сфери діяльності, комплексу 

фундаментальних і професійних знань, специфіки організації роботи фахівців із 

маркетингу у різних сферах ринку, визначення особливостей фахівця з 

маркетингу; ознайомлення з маркетингом як складовою діяльності підприємств 

(організацій, установ) різних форм власності та організаційно-правових форм 

господарювання. 
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1. ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА 

ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ  

(НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА) 

 

 

ПЕРЕЛІК ЗАГАЛЬНИХ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

(НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА) 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі 

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

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області і професійної діяльності. 

 

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНИХ (ФАХОВИХ) ПРОГРАМНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ 

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ (НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА) 

СК 1. Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання 

предметної області маркетингу. 

СК 2. Здатність критично аналізувати й узагальнювати положення 

предметної області сучасного маркетингу. 

СК 3. Здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для 

інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі. 

СК 4. Здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі 

розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв’язків між її 

складовими. 

 

ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

(НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА) 

 
Р 2. Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі 

застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних 
навичок здійснення маркетингової діяльності. 

Р 3. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 
завдань у сфері маркетингу. 

Р 11. Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та 
здійснювати маркетингові функції ринкового суб’єкта. 
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4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

Організація навчальної практики здійснюється згідно з Положенням про 

проведення практики студентів Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна» та програмою навчальної практики здобувачів 

вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг». За навчальним планом навчальна 

практика здобувачів вищої освіти денної форми навчання триває 2 тижні (80 

годин). Тривалість робочого часу здобувачів вищої освіти при проходженні 

навчальної практики – 40 годин на тиждень. Робочий день здобувача вищої 

освіти-практиканта визначається правилами трудового розпорядку та режимом 

роботи установи. 

Місце проведення практики – підприємства різних форм власності, видів 

господарської діяльності, організаційно-правового статусу, які є юридичними 

особами і функціонують на ринку не менше двох років та здійснюють 

виробничо-торговельну, посередницьку та інші види діяльності. 

 

Навчальна практика охоплює три етапи: 

- підготовчий етап практики — проведення настановчого заняття, де 

визначаються порядок, мета проходження практики, конкретні завдання, які 

має виконати здобувач вищої освіти, звітність із практики; здобувачі вищої 

освіти розподіляються за викладачами-керівниками практикою; 

- основний етап — керівники практики дають здобувачам вищої освіти 

методичні рекомендації щодо проходження практики, контролюють якість 

виконання завдань, проводять співбесіди та консультації; 

- підсумковий етап — здобувачі вищої освіти заповнюють щоденник 

практики; готують звіт; після завершення практики проводиться захист звітів 

практики, на якому кожен здобувач вищої освіти захищає свій звіт про 

виконання програми навчальної практики, підтверджує його необхідними 

документами. 

Навчальна практика проводиться згідно з наведеним планом-графіком:  
 

План-графік навчальної практики 
 

№ 

з/п 

Теми практичних занять Кількість  

годин 

Кількість 

днів 

1 Нормативне забезпечення маркетингової 

діяльності  

16 2 

2 Специфіка роботи маркетолога на виробничих 

підприємствах 

8 1 

3 Особливості роботи маркетолога на торговельних 

підприємствах 

8 1 

4 Специфіка роботи маркетолога у туристичній 

сфері 

8 1 

5 Специфіка роботи маркетолога у банківській сфері 8 1 

https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Practica_i_pracevlashtuvannya/Polozhennya_pro_provedennya_praktyky_studentiv_universytetu.pdf
https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Practica_i_pracevlashtuvannya/Polozhennya_pro_provedennya_praktyky_studentiv_universytetu.pdf
https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Practica_i_pracevlashtuvannya/Polozhennya_pro_provedennya_praktyky_studentiv_universytetu.pdf
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6 Особливості роботи маркетолога в освітній сфері 8 1 

7 Реклама в системі маркетингу 16 2 

8 Написання звіту 8 1 

 Загальна кількість годин 80 10 

 

Обов'язки керівників навчальної практики 

Керівниками навчальної практики призначаються викладачі Інституту 

економіки та менеджменту Університету «Україна», які повинні: 

• забезпечити здобувачів вищої освіти програмою практики та провести 

інструктаж про порядок її проходження; 

• здійснювати керівництво розробкою індивідуальних планів 

проходження практики здобувачами вищої освіти; 

• контролювати проходження практики та роботу здобувачів вищої освіти, 

пов'язану зі збиранням, пошуком матеріалів для написання звіту; 

• інформувати керівництво Інституту і кафедри управління та 

адміністрування про хід та результати проходження практики; 

• перевіряти щоденники та звіти здобувачів вищої освіти і рекомендувати 

їх до захисту. 

 

Здобувачі вищої освіти при проходженнi практики зобов'язані: 

 до початку практики одержати необхідну документацію та 

консультації щодо її оформлення; 

 своєчасно прибути на базу практики; 

 систематично вести щоденник практики, один раз на тиждень давати 

його на перевірку керівнику практики; 

 у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики і вказівками її керівників; 

 дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і санітарних 

норм; 

 нести відповідальність за виконану роботу;  

 своєчасно оформити звітну документацію; 

 скласти диференційований залік із практики. 

 

 

ПРОГРАМА ПРАКТИКИ 

 

1. Нормативне забезпечення маркетингової діяльності 

Для ознайомлення з нормативним забезпеченням маркетингу необхідно 

визначити перелік основних нормативно-правових документів, що 

регламентують маркетингову діяльність, описати види внутрішньої 

нормативної документації, що регулює маркетингову діяльність підприємств, 

описати основні положення про маркетингову службу, розглянути статті 
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Господарського Кодексу України в частині регулювання маркетингової 

діяльності, в електронному варіанті представити приклади нормативної 

документації: Статут підприємства, Правила внутрішнього трудового 

розпорядку, Положення про маркетингову службу та інші документи, що 

регламентують діяльність підприємства.  

  

2. Специфіка роботи маркетолога на виробничих підприємствах  

Для ознайомлення зі специфікою роботи маркетолога на промислових 

підприємствах необхідно охарактеризувати діяльність цих промислових 

підприємств, описати організаційну структуру промислового підприємства, 

описати основні обов`язки спеціалістів-маркетологів на промислових 

підприємствах (за приклад взяти будь яке підприємство м. Києва або Київської 

області). Рекомендований перелік документів для вивчення та оформлення на 

навчальній практиці: за допомогою мережі Інтернет визначити, скільки 

промислових холдингів працює на ринку України, чи є такі об`єднання в 

Київській області. Назвати найбільші з них. В електронному вигляді 

представити логотипи підприємств Київської області, де є розвинені служби 

маркетингу (відділи збуту, відділи продажів). 

 

3. Особливості роботи маркетолога на торговельних підприємствах  

Для ознайомлення зі специфікою роботи маркетолога на торговельних 

підприємствах необхідно охарактеризувати діяльність торгових підприємств, 

описати організаційну структуру торгової фірми, описати основні обов’язки 

спеціалістів-маркетологів на торговельних підприємствах. Рекомендований 

перелік документів для вивчення та оформлення на навчальній практиці: за 

допомогою мережі Інтернет визначити, скільки торгових фірм працює на ринку 

м. Києва або Київської області (5 найвідоміших). Знайти фото торговельних 

підприємств м. Києва або Київської області, де, на вашу думку, найкраще 

працює маркетингова служба. 

 

4. Специфіка роботи маркетолога в туристичній сфері  

Для ознайомлення зі специфікою роботи маркетолога в туристичній сфері 

необхідно описати суб’єкти, що займаються туристичною діяльністю, 

визначити, що таке організаційна структура суб`єкта господарювання, та 

характеризувати організаційну структуру будь-якої туристичної агенції, де є 

посада маркетолога або відділ маркетингу, описати основні обов’язки 

маркетолога в туристичній сфері. Рекомендований перелік документів для 

вивчення та оформлення на навчальній практиці: в електронному варіанті 
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представити організаційну структуру туристичної агенції, де є посада 

маркетолога або відділ маркетингу (у вигляді рисунка). 

 

5. Специфіка роботи маркетолога в банківській сфері  

Для ознайомлення зі специфікою роботи маркетолога в банківській сфері 

необхідно описати суб`єкти, що займаються фінансово-кредитною діяльністю, 

визначити, що таке організаційна структура суб’єкта господарювання, та 

характеризувати організаційну структуру будь-якої банківської установи, де є 

посада маркетолога або відділ маркетингу, описати основні обов’язки 

маркетолога в банківській сфері. Рекомендований перелік документів для 

вивчення та оформлення на навчальній практиці: в електронному варіанті 

представити організаційну структуру банківської установи, де є посада 

маркетолога або відділ маркетингу (у вигляді рисунка). 

 

6. Особливості роботи маркетолога в освітній сфері  

Для ознайомлення зі специфікою роботи маркетолога в закладах освіти 

необхідно охарактеризувати діяльність освітніх закладів, описати організаційну 

структуру закладу вищої освіти, описати основні обов’язки спеціалістів-

маркетологів в освітніх закладах. Рекомендований перелік документів для 

вивчення та оформлення на навчальній практиці: за допомогою мережі Інтернет 

визначити, скільки закладів вищої освіти працює на ринку м. Києва або 

Київської області (5 найвідоміших). Знайти фото закладів вищої освіти м. Києва 

або Київської області, де, на вашу думку, найкраще працює маркетингова 

служба. 

 

7. Реклама в системі маркетингу 

Для ознайомлення з основами рекламної діяльності необхідно визначити, 

що таке реклама, охарактеризувати її основні види, описати вплив реклами на 

споживача. Виконати практичне завдання: в електронному вигляді оформити 

класифікацію реклами у вигляді рисунка або таблиці. Визначити, які види 

реклами використовуються у м. Києві або Київській області – описати їх та 

представити у вигляді фотозвіту. Розробити рекламне звернення та рекламний 

постер Інституту економіки та менеджменту в цілому та за всіма 

спеціальностями (у вигляді реклами представити спеціальності Інституту, 

переваги навчання в Університеті «Україна»).  
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5. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

Основним документом, де фіксується процес проходження здобувачем 

вищої освіти навчальної практики, є щоденник проходження практики. Після 

завершення навчальної практики здобувач вищої освіти складає звіт про 

виконання програми практики. 

Правила ведення й оформлення щоденника 

1. Щоденник – це основний документ здобувача вищої освіти під час 

проходження практики. 

2. Під час практики здобувач вищої освіти щодня повинен коротко 

записувати в щоденник усе, що він зробив за день для виконання календарного 

плану проходження практики.  

3. Не рідше як раз на тиждень здобувач вищої освіти зобов`язаний 

подавати щоденник на перегляд керівнику практики, який перевіряє щоденник, 

дає письмові зауваження, додаткові завдання й підписує записи, що зробив 

здобувач вищої освіти. 

4. Після закінчення практики заповнений щоденник подається керівнику 

практики.  

5. Оформлений щоденник (із відгуками та підписами керівника, печатками 

Університету) подається керівнику практики разом із підготовленим звітом про 

проходження практики.  

6. Без заповненого щоденника звіт про проходження практики не 

приймається, а практика не зараховується. 

Звіт про виконання програми навчальної практики повинен бути 

викладений за таким планом: 
 

Вступ 

1. Нормативне забезпечення маркетингової діяльності 

2. Специфіка роботи маркетолога на виробничих підприємствах 

3. Особливості роботи маркетолога у торговельних підприємствах 

4. Специфіка роботи маркетолога у туристичній сфері 

5. Специфіка роботи маркетолога у банківській сфері 

6. Особливості роботи маркетолога в освітній сфері 

7. Реклама в системі маркетингу 

 Висновки про результати практики 

 Список використаних джерел 

Додатки 
 

Обсяг звіту з навчальної практики має становити 30-35 сторінок тексту з 

конкретним розкриттям питань за планом. Розділи й окремі питання звіту 

повинні бути чітко визначені, викладені в логічній послідовності і 

конкретизовані. Весь ілюстративний матеріал може бути представлено 

таблицями і рисунками (схеми, діаграми, блок-схеми та інший графічний 
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матеріал), які повинні мати відповідний номер і найменування. В тексті звіту 

повинні бути посилання на таблиці, рисунки та інший графічний матеріал, що є 

у звіті. Таблиці, ілюстративний матеріал, додатки повинні бути змістовні й 

оформлені відповідно до стандартів виконання письмових робіт у вищій школі.  

Після основного тексту здобувач вищої освіти розміщує висновки. У 

висновках здобувач вищої освіти на підставі всебічного вивчення діяльності 

Університету та кафедри дає критичну оцінку діяльності окремих її напрямів і 

робить висновки про ефективну або неефективну діяльність, що відповідає або 

не відповідає встановленим вимогам вищої школи. 

До звіту додаються необхідні додатки, копії документів, які аналізуються у 

звіті, і на які є посилання в його основній частині. 

Підготовлений матеріал надається на паперовому носії – аркушах А4 (210 

х 297 мм) із полями, всі сторінки нумеруються арабськими цифрами, 

скорочення слів, крім загальноприйнятих, не допускаються. Текст, рисунки і 

таблиці розміщуються на одному боці аркуша з додержанням полів: ліворуч – 

30 мм, праворуч – 15 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм. Рекомендований 

шрифт – «Times New Roman», розмір шрифту – 14, відстань між рядками – 1,5 

інтервалу. Звіт подається у папці-скорозшивачу. Нумерація сторінок – у 

верхньому правому куті аркуша. 

Письмовий звіт разом із заповненим щоденником практики подається на 

рецензування керівнику практики. Відгук керівника практики повинен 

відображати ділові та моральні якості, виявлені здобувачем вищої освіти при 

проходженні практики та оцінку його діяльності, а також рівень засвоєних 

здобувачем вищої освіти теоретичних знань та уміння застосовувати їх на 

практиці, відомості про виконання здобувачем вищої освіти усіх розділів 

програми практики, правильності оформлення звітної документації, висновки і 

пропозиції щодо оцінки практики. 

Після закінчення практики проводиться диференційований залік із 

практики, на якому здобувачі вищої освіти в індивідуальному порядку 

захищають звіти і щоденники із практики перед комісією, призначеною 

завідувачем кафедри управління та адміністрування або директором Інституту. 

До складу комісії входять завідувач кафедри управління та адміністрування та 

керівники практики. Під час захисту звіту здобувач вищої освіти має 

охарактеризувати виконану роботу під час проходження практики, внести свої 

пропозиції щодо її вдосконалення та обґрунтувати їх доцільність. 

Диференційований залік із практики оцінюється за шкалою ECTS.  

Комісія приймає залік в Інституті економіки та менеджменту у здобувачів 

вищої освіти денної форми навчання в термін, визначений розкладом. Оцінка за 

практику вноситься до заліково-екзаменаційної відомості і до залікової книжки 

здобувача вищої освіти за підписами членів комісії. 

Здобувачу вищої освіти, який не виконав програму практики у 

встановленому порядку, надається право проходження практики повторно в 

терміни, визначені керівництвом Інституту. 
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6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОХОДЖЕННЯ   

НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

Процес оцінювання знань здобувачів вищої освіти включає: 

- перевірку керівниками практики щоденника та звіту з практики і 

написання відгуку; 

- захист звіту здобувачем вищої освіти перед комісією. 

Під час захисту оцінюється: 

- повнота виконання програми практики та індивідуального завдання; 

- відповіді здобувача вищої освіти на поставлені запитання. 

Оцінка А (90-100) “відмінно” ставиться здобувачу вищої освіти за умови 

повного та своєчасного виконання ним програми практики та індивідуального 

завдання без суттєвих зауважень і ґрунтовних відповідей на поставлені 

запитання. 

Оцінка В (82-89) “добре” ставиться здобувачу вищої освіти за умови 

виконання ним програми практики та індивідуального завдання на 85% і чітких 

відповідей на поставлені запитання. 

Оцінка С (74-81) “добре” ставиться здобувачу вищої освіти за умови 

виконання ним програми практики та індивідуального завдання на 75% і чітких 

відповідей на поставлені запитання. 

Оцінка D (64-73) “задовільно” ставиться здобувачу вищої освіти за умови 

виконання ним програми практики та індивідуального завдання на 65% і чітких 

відповідей на більшість поставлених запитань. 

Оцінка Е (60-63) “задовільно” ставиться здобувачу вищої освіти за умови 

виконання ним програми практики та індивідуального завдання на 60% і чітких 

відповідей на більшість поставлених запитань. 
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24. Цибульська Е.І. Конкурентоспроможність підприємства : навчальний 

посібник. Харків: Вид-во НУА, 2018. 320  с. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1767_46483511.pdf. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ  

  

1. http://rada.gov.ua – офіційний вебпортал Верховної Ради України;  

2. www.kmu.gov.ua – офіційний сайт Кабінету Міністрів України «Урядовий 

портал»;  

3. http://www.president.gov.ua/ – офіційний сайт Президента України;  

4. www.nau.kiev.ua – нормативні акти України;  

5. http://www.drsu.gov.ua – сайт Державної реєстраційної служби України;  

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_796_67558907.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_796_67558907.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1654_14738472.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1767_46483511.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1654_14738472.pdf
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/743/view/1232
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1767_46483511.pdf
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/743/view/1232
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1767_46483511.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1767_46483511.pdf
http://rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.drsu.gov.ua/
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6. http://sts.gov.ua/ – офіційний портал Державної податкової служби України; 

7. http://liga.net – Ліга Бізнес Інформ; 

8. www.zakon.gov.ua – законопроєкти України.  
 

http://sts.gov.ua/
http://liga.net/
http://www.zakon.gov.ua/
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Додаток А 

 

 

 

 

 

Щоденник практики здобувача вищої освіти 

 

Щоденник розроблений за формою, що визначена в Положенні про 

проведення практики студентів Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна», і включає такі частини: 

- титульна сторінка, де визначено прізвище, ім’я, по батькові здобувача 

вищої освіти, навчальний підрозділ, курс, групу, спеціальність; 

- календарний план проходження практики; 

- звіт про виконання програми практики; 

- відгук керівника практики від Університету про роботу здобувача 

вищої освіти; 

- основні положення практики; 

- правила ведення й оформлення щоденника. 

Щоденник практики можна отримати в деканаті навчально-виховного 

підрозділу.  
 

https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Practica_i_pracevlashtuvannya/Polozhennya_pro_provedennya_praktyky_studentiv_universytetu.pdf
https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Practica_i_pracevlashtuvannya/Polozhennya_pro_provedennya_praktyky_studentiv_universytetu.pdf
https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Practica_i_pracevlashtuvannya/Polozhennya_pro_provedennya_praktyky_studentiv_universytetu.pdf
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Додаток Б 
 

Зразок оформлення титульної сторінки звіту 

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ 
«УКРАЇНА» 

 

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

Кафедра управління та адміністрування 

 

 

 

З В І Т 
 

про виконання програми навчальної практики 
 

 

 

здобувача вищої освіти _________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Група                _________________________________________ 
  

Спеціальність  _________________________________________ 

 

Кваліфікаційний рівень _________________________________ 

 

База практики  _________________________________________   
(повна назва підприємства, організації, установи) 

 

 

Керівник практики               ____________                 _________________   
                                                                                                                                                (посада)      

                                                                                                                     ______________________ 
 (Прізвище, ім`я, по батькові) 

 
 

            Звіт захищений 

 
         “___”__________202___ р. 

 
           ___________________________                                                     

                 (підписи членів комісії)                                

 

 

Київ 20__ 
 


