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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти – невід’ємна складова 

частина всієї системи підготовки висококваліфікованих фахівців і є 

продовженням освітнього процесу зі спеціальності.  

Програма практики розроблена у відповідності до Положення про 

проведення практики студентів Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна», та Закону України «Про вищу освіту». В основу 

змісту виробничої практики покладено Перелік програмних компетентностей та 

програмних результатів навчання освітньої програми «Маркетинг», які 

забезпечує виробнича практика. 

Пpогpама виpобничої пpактики підготовлена для здобувачів вищої освіти 

4 куpсу денної та заочної форми здобуття освіти і є складовою наскрізної 

програми практики. Згідно останньої, виробнича практика на 4 курсі проходить 

на підприємствах та в організаціях різних форм власності та підпорядкування.  
 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 
 

Мета проведення виробничої практики — ознайомлення здобувачів 

вищої освіти безпосередньо на підприємствах, в організаціях, установах із 

основними процесами їхньої діяльності, закріплення, поглиблення та 

систематизація знань, вмінь, отриманих при вивченні певного циклу 

теоретичних дисциплін та надбання практичного досвіду самостійної роботи за 

обраною спеціальністю, а також використання набутих знань на практиці при 

вирішенні конкретних виробничих ситуацій. 

 

Основні завдання виробничої практики: 

 ознайомитись із напрямами діяльності підприємства, організацією 

виробничого процесу; 

 проаналізувати основні показники діяльності підприємства; 

 ознайомитись із принципами організації маркетингу на підприємстві; 

 охарактеризувати асортимент продукції, проаналізувати динаміку 

виробництва та структуру асортименту; 

 навчитися аналізувати оточуюче середовище підприємства; 

 навчитися визначати частки ринку підприємства та прогнозувати 

діяльність фірми на ринку; 

 опанувати теорію поведінки споживачів та виявити споживчі поведінкові 

концепції для подолання маркетингових проблем. 

 

 

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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1. ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА 

ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ  

(ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА) 

 

 

ПЕРЕЛІК ЗАГАЛЬНИХ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

(ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА) 

 

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

ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 11. Здатність працювати в команді. 

ЗК 12. Здатність спілкуватися із представниками інших професійних груп 

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

діяльності). 

ЗК 14. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 

 

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНИХ (ФАХОВИХ) ПРОГРАМНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ 

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ (ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА) 

 

СК 5. Здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти 

маркетингу. 

СК 6. Здатність проводити маркетингові дослідження в різних сферах 

маркетингової діяльності. 

СК 7. Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на 

результати господарської діяльності ринкових суб’єктів. 

СК 8. Здатність розробляти маркетингове забезпечення розвитку бізнесу в 

умовах невизначеності. 

СК 9. Здатність використовувати інструментарій маркетингу в 

інноваційній діяльності. 

СК 10. Здатність використовувати маркетингові інформаційні системи при 

ухваленні маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення 

їх ефективності. 

СК 11. Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати 

особливості функціонування ринків. 

СК 12. Здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати 

результати досліджень у сфері маркетингу. 

СК 13. Здатність до планування і провадження ефективної маркетингової 

діяльності ринкового суб’єкта у крос-функціональному розрізі. 

СК 14. Здатність пропонувати удосконалення функцій маркетингової 

діяльності. 
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ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

(ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА) 

 

Р 4. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати 

економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на 

основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію. 

Р 5. Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових 

систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів. 

Р 6. Визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні 

показники, які характеризують результативність такої діяльності. 

Р 7. Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а 

також програмні продукти, необхідні для належного провадження 

маркетингової діяльності і практичного застосування маркетингового 

інструментарію. 

Р 8. Застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової 

діяльності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового 

середовища. 

Р 9. Оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, 

встановлювати рівень невизначеності маркетингового середовища при 

прийнятті управлінських рішень. 

Р 10. Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти 

прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, 

представникам різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта. 

Р 11. Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові функції ринкового суб’єкта. 

Р 12. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

Р 13. Відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички 

підприємницької та управлінської ініціативи. 

Р 14. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані маркетингові рішення. 

Р 15. Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі 

етичних принципів маркетингу, поваги до культурного різноманіття та 

цінностей громадянського суспільства з дотриманням прав і свобод 

особистості. 

Р 16. Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, 

підвищувати рівень особистої професійної підготовки. 

Р 17. Демонструвати навички письмової та усної професійної комунікації 

державною й іноземною мовами, а також належного використання 

професійної термінології. 
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Р 18. Демонструвати відповідальність у ставленні до моральних, 

культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства у професійній 

маркетинговій діяльності. 
 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 
 

Організація виробничої практики здійснюється згідно з Положення про 

проведення практики студентів Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна» та програмою виробничої практики здобувачів 

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

практика здобувачів вищої освіти денної форми навчання триває 4 тижні (160 

годин). Тривалість робочого часу здобувачів вищої освіти при проходженні 

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

освіти-практиканта визначається правилами трудового розпорядку та режимом 

роботи установи або організації. 

Місце проведення практики — виробничі підприємства, торговельні 

підприємства, посередницькі організації, рекламні агенції, банківські і страхові 

установи, інші організації та установи незалежно від їх організаційно-правових 

форм і форм власності. 

За погодженням з керівництвом вищого навчального закладу здобувачі 

вищої освіти можуть самостійно підбирати для себе базу практики і 

пропонувати її для використання.  

На базі практики: 

 призначаються керівники з числа кваліфікованих спеціалістів для 

безпосереднього керівництва практикою; 

 створюються необхідні умови для виконання здобувачами вищої освіти 

програм практики, не допускається використання їх на посадах та роботах, що 

не відповідають програмі практики; 

 здобувачам вищої освіти забезпечуються умови безпечної роботи на 

кожному робочому місці, проводиться обов’язковий інструктаж із охорони 

праці та техніки безпеки; 

 здобувачам вищої освіти-практикантам і керівникам практики від 

Університету надається можливість користуватися бібліотекою, технікою та 

документацією, необхідною для виконання програми практики. 
 

Виробнича 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 практики; 

- 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 

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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практики; готують звіт; після завершення практики проводиться захист звітів 

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

виконання програми виробничої практики, підтверджує його необхідними 

документами. 

Виробнича практика проводиться на підприємствах згідно з наведеним 

планом-графіком:  
 

План-графік виробничої практики 
 

№ 

п/п 

Види робіт за програмою практики Тривалість 

днів годин 

1. Технiко-економiчна характеристика підприємства 1 8 

2. Ознайомлення з діяльністю маркетингової служби на 

підприємстві 

1 

 

8 

3. Організація маркетингових досліджень на 

підприємстві 

2 16 

4 Планування, організація та контроль маркетингової 

діяльності на підприємстві 

1 8 

5. Маркетингова товарна політика підприємства,  

в тому числі: 

3 24 

5.1 товарний асортимент підприємства, його формування, 

управління асортиментом товарів, торгові марки 

1 8 

5.2 якість та конкурентоспроможність товарів, життєвий 

цикл товару 

1 8 

5.3 послуги підприємства та обслуговування споживачів 

(клієнтів) 

1 8 

6. Маркетингова цінова політика підприємства,  

в тому числі:  

2 16 

6.1 маркетингове ціноутворення, системи знижок 1 8 

6.2 маркетингові цінові стратегії 1 8 

7. Маркетингові комунікації підприємства, 

в тому числі:  

4 32 

7.1 реклама та рекламна діяльність 1 8 

7.2 PR-заходи 1 8 

7.3 стимулювання продажів 1 8 

7.4 прямі продажі 1 8 

8.  Маркетингова політика розподілу, 

в тому числі: 

3 24 

8.1 канали розподілу товарів підприємства 1 8 

8.2 посередники в системі розподілу товарів 1 8 

8.3 розподільчі центри  1 8 



 

 

9 

 

9. Написання звіту 3 24 

 Разом 20 160 

 

Здобувачі вищої освіти Інституту при проходження 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 керівникам практики; 

 у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики і вказівками її керівників; 

 дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої 

санітарії; 

 нести відповідальність за виконану роботу;  

 своєчасно оформити звітну документацію, скласти диференційований 

залік із практики. 

 

Обов'язки керівників виробничої практики 

Керівниками виробничої практики є викладачі Інституту економіки та 

менеджменту Університету «Україна» та підприємства-бази практики.  

 

Керівник практики від Університету «Україна»: 

• забезпечує здобувачів вищої освіти програмою практики та проводить 

інструктаж про порядок її проходження; 

• здійснює керівництво розробкою індивідуальних планів проходження 

практики здобувачами вищої освіти; 

• контролює проходження практики та роботу здобувачів вищої освіти, 

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

• інформує керівництво Інституту економіки та менеджменту і кафедру 

управління та адміністрування про хід та результати проходження практики; 

• перевіряє щоденники та звіти здобувачів вищої освіти і рекомендує їх до 

захисту. 

 

Керівник практики від підприємства-бази практики: 

 організовує практику відповідно до програми практики; 

 організовує проведення інструктажів із правил техніки безпеки й 

охорони праці і відповідає за дотримання здобувачами вищої освіти безпечних 

умов праці; 

  ознайомлює і контролює дотримання здобувачами вищої освіти-

практикантами правил внутрішнього розпорядку; 

 забезпечує виконання погоджених із Університетом графіків 

проходження практики по структурних підрозділах підприємства (організації); 
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 створює необхідні умови для засвоєння практикантами нової техніки, 

передової технології, сучасних методів організації праці тощо; 

 забезпечує здобувачам вищої освіти-практикантам можливість 

користування науково-технічною бібліотекою, лабораторіями, нормативною та 

іншою документацією, необхідною для виконання програми практики; 

 після закінчення практики дає письмовий відгук про виконану 

практикантами роботу, перевіряє та затверджує їх щоденники і звіти; 

 несе особисту відповідальність за проведення практики. 

 

Індивідуальні завдання 

Індивідуальні завдання здобувачі вищої освіти отримують у керівників 

практики від Університету відповідно до специфіки і спеціалізації 

підприємства-бази виробничої практики. 

Кожен здобувач вищої освіти працює за індивідуальним планом-графіком, 

який складається керівником практики від Університету на основі типової 

програми практики з урахуванням специфіки спеціальності, рівня підготовки, 

завдань і планів роботи конкретної організації, де відбувається практика. 
 

ПРОГРАМА ПРАКТИКИ 

 

1. Техніко-економічна характеристика підприємства 

На початку практики здобувач вищої освіти повинен ознайомитись із 

організацією роботи підприємства, його організаційною структурою 

управління, специфікою виробництва та реалізації товару (послуг), здійснити 

аналіз економічних показників діяльності підприємства.  

 

2. Ознайомлення з діяльністю маркетингової служби на підприємстві 

Необхідно визначити організаційну структуру маркетингової служби 

(дирекції, департаменту, відділу, служби, сектора) та специфіку роботи 

маркетингової служби підприємства, проаналізувати організаційну структуру 

управління підрозділом, розглянути положення про службу (відділ, тощо), 

посадові обов’язки кожного із працівників служби та визначити зв’язки 

маркетингової служби з іншими підрозділами підприємства і кожного із 

працівників маркетингової служби окремо.  

 

3. Організація маркетингових досліджень на підприємстві  

При ознайомленні з даним пунктом програми на підприємстві необхідно 

звернути увагу на методи проведення маркетингових досліджень, систему 

опитування, джерела формування інформації як першочергової, так і 

другорядної, формування маркетингової інформаційної системи (МІС) 

підприємства. 

Слід звернути увагу на систему обробки інформації, наявність 

комп’ютерних програм та ознайомитись, як вони працюють. Визначити основні 

методи прогнозування попиту споживачів і виявити можливості застосування 
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інших методів на даному підприємстві. 

На основі проведених на підприємстві маркетингових досліджень узяти 

участь у формуванні маркетингових рекомендацій щодо подальшої його 

діяльності. 

 

4. Планування та організація маркетингової діяльності на підприємстві 

При виконанні даного розділу програми на підприємстві необхідно 

звернути увагу на заходи підприємства щодо планування маркетингової 

діяльності на підприємстві, з`ясувати, як здійснюється стратегічне і тактичне 

планування маркетингової діяльності, описати види планів, які розробляються, 

з яких розділів вони складаються і які питання в них відображаються. 

Слід звернути увагу на формування маркетингового бюджету на поточний 

рік та на перспективу. 

Описати види контролю маркетингової діяльності на підприємстві, якою 

службою і яким чином здійснюється. 

  

5. Маркетингова товарна політика підприємства 

Здобувачам вищої освіти необхідно розібратися з товарним асортиментом 

підприємства, принципами і підходами щодо його формування, з`ясувати, як і 

якою службою здійснюється на підприємстві управління асортиментом товарів. 

Охарактеризувати торгові марки товарів (бренди), які виготовляються або 

реалізуються підприємством. 

Описати, як оцінюється рівень якості товарів та послуг підприємства, 

якими методами та за якими показниками. Ознайомитись із продуктовими та 

технологічними інноваціями, охарактеризувати процес створення нового 

товару. 

Особливу увагу слід звернути на визначення рівня 

конкурентоспроможності товарів, послуг та підприємства в цілому. 

Здобувачам вищої освіти необхідно визначити життєвий цикл кожного 

товару (послуги). 

Описати і охарактеризувати послуги підприємства та здійснити оцінку 

якості обслуговування підприємством споживачів (клієнтів). 

 

6. Маркетингова цінова політика підприємства 

Згідно з цим пунктом здобувач вищої освіти повинен набути практичних 

навичок розрахунку та ефективності здійснення цінової політики підприємства 

та особливості маркетингових підходів до ціноутворення. 

Особливу увагу слід звернути на методи встановлення цін, розрахунки з 

партнерами, види цін, що застосовуються на підприємстві, здійснення цінової 

політики конкурентів; ознайомитись із методами ціноутворення на 

підприємстві.  

Визначити, які види знижок застосовує підприємство при збуті своєї 

продукції, визначити їх ефективність. 

Охарактеризувати маркетингові цінові стратегії, які застосовує 
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підприємство, їх ефективність та необхідність удосконалення існуючих чи 

розробки нових цінових стратегій із позицій маркетингу. 

 

7. Маркетингові комунікації підприємства 

При ознайомленні з даним пунктом плану здобувачу вищої освіти 

необхідно визначити систему організації комунікацій на підприємстві, види та 

етапи комунікаційної політики. 

Визначити ефективність вибору рекламоносіїв, встановлення рекламних 

бюджетів, медіапланування, ознайомитись із проведенням рекламної кампанії 

фірми. 

Необхідно ознайомитись із організацією діяльності підприємства по 

зв’язках із громадськістю, шляхи налагодження таких зв’язків, методи 

досягнення найбільшої ефективності, процеси формування іміджу фірми та 

інші. 

Ознайомитись із системою стимулювання збуту, визначити методи 

стимулювання персоналу, посередників, споживачів, постачальників, а також 

послідовні етапи стимулювання збуту підприємства. 

Ознайомитись із організацією особистих продажів на фірмі та пропаганди, 

якщо вони існують. 

 

8. Маркетингова політика розподілу 

При ознайомленні з даним пунктом плану необхідно розглянути види 

каналів розподілу, яким користується фірма: горизонтальні, вертикальні, прямі, 

побічні, змішані, прямого ходу, зворотного ходу та інше. Необхідно визначити 

посередників, послугами яких користується фірма, специфіку роботи з ними.  

Взяти участь в оцінюванні ефективності каналів розподілу, визначити 

постійних партнерів, ознайомитись із системою укладання договорів, 

юридичною силою таких угод. 

Охарактеризувати розподільчі центри (якщо вони є) підприємства, їх 

розташування, недоліки та переваги, ефективність діяльності. 

Розглянути методи продажу товарів, визначити їх особливості та оцінити їх 

ефективність. 
 

 

5.ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 
 

Основним документом, де фіксується процес проходження здобувачем 

вищої освіти виробничої практики, є щоденник проходження практики. Після 

завершення 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 коротко повинен 



 

 

13 

 

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 керівникам практики від Університету та 

підприємства-бази практики, які перевіряють щоденник, дають письмові 

зауваження, додаткові завдання й підписують записи, зроблені здобувачем 

вищої освіти. 

4. Після закінчення практики заповнений щоденник подається керівникам 

практики від Університету та підприємства.  

5. Оформлений щоденник (із відгуками та підписами керівників, печаткою 

підприємства) здобувач вищої освіти повинен захистити перед комісією 

Університету.  

6. Без заповненого щоденника практика не зараховується. 

 

Звіт про виконання програми виробничої практики повинен бути 

викладений за таким планом: 

Вступ 

1. Техніко-економічна характеристика підприємства  

2. Діяльність маркетингової служби на підприємстві 

3. Організація маркетингових досліджень на підприємстві 

4. Планування, організація та контроль маркетингової діяльності на 

підприємстві 

5. Маркетингова товарна політика підприємства  

5.1. Товарний асортимент підприємства, його формування, управління 

асортиментом товарів, торгові марки 

5.2. Якість та конкурентоспроможність товарів, життєвий цикл товару 

5.3. Послуги підприємства та обслуговування споживачів (клієнтів) 

6. Маркетингова цінова політика підприємства  

6.1. Маркетингове ціноутворення, системи знижок 

6.2. Маркетингові цінові стратегії 

7. Маркетингові комунікації підприємства 

7.1. Реклама та рекламна діяльність 

7.2. PR-заходи 

7.3. Стимулювання продажів 

7.4. Прямі продажі 

8. Маркетингова політика розподілу 

8.1. Канали розподілу товарів підприємства 

8.2. Посередники в системі розподілу товарів 

8.3. Розподільчі центри  

Висновки про результати практики та пропозиції щодо поліпшення маркетингу 

підприємства 

Список використаної літератури  

Додатки 
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Обсяг звіту з виробничої практики має становити 30-35 сторінок тексту 

(комп`ютерний набір) із конкретним описом виконаної роботи. Розділи та 

окремі питання звіту повинні бути чітко визначені, викладені в логічній 

послідовності і конкретизовані. Таблиці, ілюстративний матеріал, додатки 

повинні бути змістовні й оформлені відповідно до стандартів виконання 

письмових робіт у вищій школі. 

Основне місце у звіті повинні займати відповіді на зазначені у програмі 

питання та завдання керівника практики щодо висвітлення особливостей 

діяльності підприємства на ринку товарів та послуг, а також недоліків у 

здійсненні тих напрямів діяльності, що вивчалися при проходженні практики і 

виконанні індивідуального завдання. В основній частині звіту також слід 

подати необхідні розрахунки і пояснення щодо причин виникнення недоліків у 

роботі підприємства. 

Після основного тексту розміщуються висновки та пропозиції, в яких 

здобувач вищої освіти на підставі всебічного вивчення діяльності підприємства 

дає критичну оцінку діяльності окремих її напрямів і робить висновки про 

ефективну або неефективну діяльність, що відповідає або не відповідає 

вимогам  роботи в ринкових умовах, а також надає пропозиції щодо 

поліпшення того або іншого виду діяльності підприємства. 

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) з 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, оформлений на аркушах формату А4, разом із заповненим 

щоденником практики подається на рецензування керівникам практики. Відгук 

керівника від бази практики повинен відображати ділові та моральні якості, 

виявлені здобувачем вищої освіти при проходженні практики та оцінку його 

діяльності. Висновок керівника практики від Університету має відображати 

рівень засвоєних здобувачем вищої освіти теоретичних знань та умінь 

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 

економіки та менеджменту. До складу комісії входять завідувач кафедри 

управління та адміністрування та керівники практики від Університету. Під час 
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захисту звіту здобувач вищої освіти має охарактеризувати виконану роботу на 

базі практики, надати свої пропозиції щодо її вдосконалення та обґрунтувати їх 

доцільність. Диференційований залік із практики оцінюється за стобаловою 

шкалою.  

Комісія приймає залік в Університеті у здобувачів вищої освіти денної 

форми навчання в останній робочий день практики. 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 Університету. 
 

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОХОДЖЕННЯ   

ТЕХНОЛОГІЧНОЇ 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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Додаток А 

Зразок оформлення заяви про проходження практики 
 

 

Директору ____________________ 
                (повна назва інституту) 

______________________________ 
                   (прізвище та ініціали) 

здобувача вищої освіти 

______________________ 
                                   (прізвище та ініціали) 

групи ________________________ 

спеціальність _________________ 

форма навчання _______________ 
 

 

Заява  

 
Прошу дозволити проходження виробничої  практики      

   

 

в термін з «____»______________ по «____»______________ на базі 

________________________________________________________________________________ 
(повна назва бази практики) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Керівник практики від ______________________________________________________ 
                                                                                                                            (повна назва бази практики) 

 

               _______________________________________________________________________ 
     (посада, прізвище та ініціали) 

 

 

____________________ 
(підпис здобувач вищої освітиа) 

«___»_______________ 
    (дата) 

 

 

Погоджено: 

 
Керівник практики 

від бази практики                          ________________                           _______________ 
                                                                                           (підпис)                                               (прізвище та ініціали) 

МП 
 

 

Керівник  

навчально-виховного підрозділу                 ________________                              

__________________ 
                                                                                              (підпис)                                             (прізвище та ініціали) 

МП    
 

 

 

(Заява подається в деканат за 1,5-2 місяці до початку практики) 
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Додаток Б 

 

 

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; 

- направлення на практику; 

- календарний план проходження практики; 

- звіт про виконання програми практики; 

- відгук керівника практики від підприємства й оцінка роботи здобувача 

вищої освіти; 

- 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 В 
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 виробничої практики 
 

 

здобувача вищої освіта ______________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Група                _________________________________________ 
  

Спеціальність  _________________________________________ 

 

Освітній ступінь _______________________________________ 

 

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

 

 

Керівник практики  

від підприємства                                                                ___________________   
                                                                                            (підпис)                                                  (посада, прізвище, ініціали) 

 

Керівник практики  

від Університету                                                                ____________________   
                                                                                            (підпис)                                                    (посада, прізвище, ініціали) 

 

 

 

           Звіт захищений 

 
         “___”__________202___р. 
    ___________________                                                     
              (підписи членів комісії)                                                                  

 

 

 

Київ 202__ 


