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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Переддипломна практика студентів спеціальності “Фінанси і кредит” 

Львівського інституту МАУП є складовою освітньо-професійної підготовки 

фахівців, основне завдання якої – закріпити теоретичні знання, отримані у 

процесі навчання, сформувати у студентів вміння приймати професійні рішення 

в певних виробничих умовах, оволодіти сучасними методами, формами 

організації виробництва. 

У період практики закладаються основи досвіду професійної діяльності, 

практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості майбутнього 

фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”. 

Організацію практичної підготовки регламентує Закон України “Про 

вищу освіту” від 01.07.2014 р.; Положення “Про проведення практики студентів 

вищих навчальних закладів України”, затверджене Міністерством освіти 

України наказом від 08.04.93 р., № 93; Положення “Про практику студентів 

МАУП” від 30.08.2010 р. 

Практика студентів у цілісному навчально-виховному процесі 

спрямована на: 

– оволодіння різноманітними видами професійної діяльності; 

– отримання особистого досвіду роботи у різних професійних ролях; 

– самовдосконалення у професійній майстерності. 

Метою проходження практики є оволодіння студентами сучасними 

методами, формами організації та знаряддями праці у галузі їх майбутньої 

професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі 

знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час 

конкретної роботи у реальних ринкових і виробничих умовах, виховання 

потреби систематично поновлювати свої знання і творчо їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

Практична підготовка (практика) студентів здійснюється на 

підприємствах, в установах і організаціях різних галузей господарства будь-

якої форми власності, які відповідають вимогам програми практики. Практика 

передбачає неперервність і послідовність її проведення з отриманням певного 

обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних освітньо-кваліфікаційних 

рівнів і є обов’язковою для студентів усіх форм навчання. 

У процесі професійної підготовки студентів увага відповідальних за 

проведення практики осіб повинна акцентуватися: 

 на розвитку творчих здібностей студента; 

 самостійності студента; 

 умінні самостійно приймати управлінські рішення; 

 умінні працювати в колективі. 
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МЕТА ТА ЗМІСТ 

ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Переддипломна практика для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

“спеціаліст” є завершальним етапом навчання. Під час цієї практики 

поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін 

навчального плану, узагальнюються і вдосконалюються практичні уміння і 

навики на базі конкретного суб’єкта господарювання, здійснюється оволодіння 

професійним досвідом та готовністю майбутнього фахівця до самостійної 

трудової діяльності, добирається фактичний матеріал для виконання дипломної 

роботи. 

Метою практики є:  оволодіння студентами сучасними методами, 

формами організації та засобами праці в галузі їх майбутньої професії, 

формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, 

професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час 

конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання 

потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в 

практичній діяльності.  

Програма практики містить завдання, які дають можливість узагальнити 

знання, практичні уміння та навички на базі конкретного суб’єкта 

господарювання, оволодіти професійним досвідом, перевірити готовність 

майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності, зібрати матеріал для 

дипломної роботи. 

Базою практики можуть бути: 

• підприємства усіх форм власності та різних організаційно-правових 

форм, що здійснюють виробничо-господарську діяльність; 

• установи та організації, що належать до державних органів управління 

та контролю (Фіскальна служба України, державна контрольно-ревізійна 

служба, фінансові відділи при місцевих органах виконавчої влади тощо); 

• установи та організації ринкової інфраструктури (фінансові установи — 

комерційні банки, інвестиційні фонди і компанії, страхові компанії; біржі; 

аудиторські фірми; консалтингові фірми та ін.). 

Бази практики визначає керівництво інституту на основі прямих 

договорів із підприємствами, організаціями, установами незалежно від їх 

організаційно-правових форм і форм власності. Це може бути будь-яке 

підприємство (приватне, колективне, корпоративне, державне, казенне), 

корпоративне товариство (товариство з обмеженою відповідальністю, 

спеціалізоване товариство), представництво чи філія іноземних підприємств, 

установи (державні, регіональні тощо), навчально-виробничі підрозділи вищих 

навчальних закладів, зокрема Інститут. 

Студенти можуть також самостійно, за узгодженням з керівництвом 

Інституту, вибирати базу практики. 

На базі практики: 
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 наказом призначаються кваліфіковані спеціалісти для безпосереднього 

керівництва практикою; 

 створюються необхідні умови для виконання студентами програм 

практики – не допускається їх використання на посадах і роботах, що не 

відповідають програмі практики; 

 студентам забезпечуються умови безпечної роботи на кожному 

робочому місці, проводиться обов’язковий інструктаж з охорони праці та 

техніки безпеки; 

 студентам-практикантам і керівникам практики від Інституту надається 

можливість користуватися бібліотекою, технікою та документацією, 

необхідною для виконання програми практики. 

Студенти заочної форми навчання, які працюють за фахом, можуть 

проходити практику за місцем роботи. В інших випадках студенти проходять 

практику на базових підприємствах, визначених Інститутом. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 
 

При організації та проведенні переддипломної практики керівники 

практики та студенти керуються нормами, визначеними такими нормативно-

правовими актами, як: Законом України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р.; 

Положенням “Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України”, затвердженим Міністерством освіти України наказом від 08.04.93 р., 

№ 93; Положенням “Про практику студентів МАУП” від 30.08.2010 р. 

Відповідальність за загальну організацію, проведення і контроль 

переддипломної практики покладається на завідувача практики та 

працевлаштування студентів.  

Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики 

забезпечує кафедра фінансово-облікових дисциплін. 

Керівник практики від кафедри здійснює методичне керівництво 

практикою, надає студентам допомогу у виконанні програми практики, веденні 

щоденника, складанні звіту про проходження практики, підбиває підсумки і 

виставляє оцінку за п’ятибальною системою, враховуючи характеристику, 

одержану студентом на місці проходження практики, зміст звіту і результати 

його захисту. 

Безпосередньо проходженням практики студентів керує працівник 

підприємства, на якому проходить практику студент, призначений 

керівництвом. 

При проходженні практики студентами денної і заочної форм навчання 

визначається їх кількість із розрахунку: до 8 студентів на одного викладача. 

 

Тривалість робочого часу студентів під час проходження практики 

регламентується Кодексом законів про працю України і складає не більше 40 

годин на тиждень. 

Тривалість робочого часу студентів під час проходження практики 

регламентується Кодексом законів про працю України і складає: 

 при проходженні переддипломної практики – не більше 40 годин на 

тиждень; 

 за домовленістю між вищим навчальним закладом і базою практики 

може встановлюватися інша тривалість робочого часу, що не суперечить 

вимогам чинного законодавства. 

Перед початком практики завідувач кафедри і керівники практики 

проводять установчі збори для студентів, на яких роз’яснюють мету, завдання 

та вимоги до проходження практики, а також ознайомлюють їх з основами 

техніки безпеки та охорони праці. Студентам-практикантам видаються такі 

документи: щоденник практики, програма практики. До відома студентів 

доводиться також система звітності про проходження практики, а саме: зразки 

заповнення щоденника, письмового звіту практики. 
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Керівник практики від Інституту: 

 контролює готовність баз практики та проводить підготовчі заходи до 

прибуття студентів-практикантів; 

 забезпечує проведення всіх організаційних заходів у навчальному 

закладі перед прибуттям студентів на практику: інструктаж про порядок 

проходження практики, надання студентам-практикантам відповідних 

документів (направлення, робочу програму практики, щоденник, теми 

дипломних робіт); 

 у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує 

якісне її проходження згідно з програмою; 

 контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів; 

проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки 

безпеки; 

 контролює, аналізує й оцінює подану студентами документацію, 

складену за результатами виконання програми практики; 

 приймає та підписує звіт з практики; 

 у складі комісії приймає заліки з практики; 

 подає завідувачу кафедри письмовий звіт про проходження практики із 

зауваженнями та пропозиціями щодо удосконалення практики студентів. 

Керівник практики від бази практики (підприємства, установи, 

організації): 

 несе особисту відповідальність за проведення практики; 

 організує практику відповідно до її програм у тісному контакті з 

керівником практики від навчального закладу; 

 ознайомлює студентів з виробничою діяльністю підприємства 

(установи, організації) та перспективами його розвитку, а також системою 

менеджменту; 

 організує проведення обов’язкових інструктажів з охорони праці і 

техніки безпеки і відповідає за дотримання студентами безпечних умов праці; 

 забезпечує студентів робочими місцями, необхідними документами для 

виконання програми та завдань практики; 

 забезпечує студентам-практикантам можливість користування науково-

технічною бібліотекою, лабораторіями, нормативною та іншою документацією, 

необхідною для виконання програми практики; 

 здійснює методичне керівництво за виконанням студентами програми 

практики та індивідуального завдання, надає їм всебічну практичну допомогу; 

 контролює ведення щоденників, підготовку звітів, дає оцінку – відзив 

про виконану студентами роботу, складає характеристику на студента-

практиканта за результатами його діяльності в організації – базі практики; 

 забезпечує виконання погоджених з Інститутом графіків проходження 

переддипломної практики по структурних підрозділах підприємства (установи, 

організації); 
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 ознайомлює і контролює дотримання студентами-практикантами 

правил внутрішнього розпорядку підприємства (установи, організації); 

 після закінчення практики дає письмовий відзив про виконану 

студентом-практикантом роботу, перевіряє, затверджує та завіряє печаткою 

звіти студентів-практикантів. 

За наявності вакантних місць на підприємстві (в установі, організації) 

студент може бути зарахований на вакантну посаду, якщо робота на ній 

відповідає вимогам програми практики. 

Студенти при проходженні практики зобов’язані: 

 до початку практики одержати необхідну документацію та 

консультацію щодо її оформлення; 

 своєчасно прибути на базу практики; 

 систематично вести щоденник практики, один раз на тиждень давати 

його керівникам практики на перевірку і підпис; 

 у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики і вказівками її керівників; 

 дотримуватися правил з охорони праці, техніки безпеки і виробничої 

санітарії; 

 дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства 

(установи, організації); 

 нести відповідальність за виконану роботу; 

 виявляти вихованість, культуру спілкування, ввічливість, 

професіоналізм, зразково поводитися; 

 своєчасно оформити звітну документацію і скласти залік з практики; 

 у визначений термін подати керівникові практики звіт про результати 

виконаних робіт за програмою практики і завірену і підписану керівництвом 

характеристику студента-практиканта, складену за результатами проходження 

практики і виконаної роботи. 

Керівник практики від МАУП затверджує план-графік проходження 

практики, в якому містяться види виконуваних робіт і строки їх виконання 

згідно з тематичним планом практики.  

Тематичний план подано у табл. 1.  
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Таблиця 1 

Тематичний план проходження практики 

 

№ 

 

Види виконуваних робіт за програмою практики 

1 Загальне ознайомлення із структурою управління та організацією 

економічної роботи на підприємстві 

2 Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів підприємства 

3 Аналіз фінансових результатів та їх використання 

4 Організація грошових розрахунків підприємства 

5 Фінансове планування на підприємстві 

6 Аналіз фінансового стану підприємства 

7 Внутрішній контроль фінансово-господарської діяльності підприємства 

8 Написання звіту  

 

Програма переддипломної практики 

(зміст практичної діяльності) 

 

Тема 1. Загальне ознайомлення із структурою управління та 

організацією економічної роботи на підприємстві (в організації, установі) 

На початку практики студент повинен ознайомитись із структурою 

управління підприємством, складом його підрозділів. Особливу увагу треба 

приділити організації економічної роботи, структурі економічних служб, 

ознайомленню з посадовими обов’язками працівників, які відповідають за 

фінансову діяльність підприємства. Слід з’ясувати, як організована фінансова 

робота, які підрозділи здійснюють фінансове планування, фінансовий аналіз і 

контроль, управління фінансовими ресурсами, вивчити документи, що 

складаються у процесі фінансової роботи (фінансова звітність, фінансові плани, 

аналітичні таблиці тощо). 

Тема 2. Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів 

підприємства (організації, установи) 

Необхідно визначити склад джерел фінансування діяльності підприємства 

(організації, установи), що залежить від форми власності, організаційно-

правової форми, виду діяльності (виробничо-господарська, посередницька, 

управлінська тощо); вивчити законодавчі й інші нормативні акти, а також 

внутрішні документи, що регулюють формування статутного фонду, додаткове 
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залучення коштів та розподіл фінансових ресурсів під час діяльності. Провести 

аналіз динаміки та структури формування та розміщення фінансових ресурсів 

на основі даних балансу підприємства. 

Тема 3. Аналіз фінансових результатів та їх використання 

Необхідно вивчити, як формуються результати всіх видів діяльності 

підприємства (операційної, інвестиційної, фінансової). Для аналізу формування 

прибутку необхідно отримати дані з форми 2 “Звіт про фінансові результати”. 

Під час аналізу слід визначити тенденції зміни обсягу отриманого прибутку та 

фактори, які впливали на його зміну. Також треба з’ясувати, як розподіляється 

прибуток: чи сплачує підприємство податок на прибуток та які пільги має 

підприємство щодо оподаткування прибутку; які фонди створюються за 

рахунок прибутку та на які цілі використовуються кошти цих фондів. 

Тема 4. Організація грошових розрахунків підприємства (організації, 

установи) 

Ознайомитися з практикою здійснення на підприємстві грошових 

розрахунків у безготівковій формі та веденням касових операцій з приймання 

та видачі готівки, оформлення касових документів; визначити наявність 

поточних, позичкових і валютних банківських рахунків. Необхідно навчитись 

оформлювати документи для здійснення розрахунків у різних формах: 

платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, векселями, 

чеками, проведенням заліків взаємної заборгованості, проведенням бартерних 

операцій.  

Тема 5. Фінансове планування на підприємстві (організації, установі) 

Потрібно ознайомитись із формами фінансових планів, що складаються 

на підприємстві. Навчитися розраховувати фінансові показники, а також 

виконувати допоміжні розрахунки при складанні фінансових планів. Зокрема, 

треба навчитись:  

а) складати кошториси витрат на закупівлю сировини, матеріалів, на 

оплату праці, на ремонт обладнання, кошторис адміністративно-господарських 

витрат;  

б) розраховувати такі показники, як планова виручка від реалізації 

продукції (робіт, послуг), планова собівартість продукції, амортизаційні 

відрахування, розмір власних обігових коштів, сума кредитів і сплата відсотків 

за користування ними; плановий прибуток, плановий розмір фондів, що 

створюються за рахунок прибутку (фонд розвитку підприємства, резервний 

фонд, дивідендний фонд, інші фонди);  

в) складати поточний фінансовий план (платіжний календар); річний 

фінансовий план (баланс доходів і витрат), фінансовий розділ бізнес-плану. 
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Тема 6. Аналіз фінансового стану підприємства 

Необхідно ознайомитися з фінансовою звітністю підприємства за 

попередні роки і пояснювальними записками до річних звітів; зробити 

вертикальний і горизонтальний аналіз даних фінансової звітності, тобто 

проаналізувати структуру й динаміку окремих статей звітності; розрахувати 

показники платоспроможності, рентабельності, ділової активності, 

проаналізувати їх динаміку. Навчитися оцінювати фінансовий стан 

підприємства, виявляти позитивні або негативні тенденції в його зміні, 

з’ясовувати фактори впливу на погіршення або поліпшення фінансового стану, 

складати аналітичну записку на основі зроблених розрахунків з пропозиціями 

заходів щодо поліпшення фінансового стану підприємства. 

Тема 7. Внутрішній контроль фінансово-господарської діяльності 

підприємства 

Вивчити організацію внутрішньогосподарського фінансового контролю; 

з’ясувати, які служби відповідають за його здійснення, як розподілені функції 

фінансового контролю між центральним керівництвом та підрозділами 

підприємства. Визначити, як контролюється ефективність використання 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереження коштів і 

матеріальних цінностей, економічний стан підприємства (організації, установи), 

виконання виробничих і фінансових планів. Вивчити тематику, зміст програм, 

періодичність проведення внутрішньогосподарських перевірок, ревізій. 
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ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

 

Після завершення переддипломної практики студент подає керівникові 

практики від виробництва для перевірки таку документацію: 

 щоденник проходження практики (дод. 1); 

 звіт про виконання програми переддипломної практики (дод. 2). 

Звіт про проходження практики оформляється за загальними вимогами до 

наукових звітів. Загальний обсяг звіту повинен становити не менше 30-ти 

сторінок формату А4. Поля залишаються з чотирьох боків сторінки: зліва – 30 

мм; справа – не менше 15; зверху і знизу – не менше 20 мм. Сторінки звіту 

повинні бути пронумеровані; на першій сторінці номер не ставиться. 

У разі якщо звіт містить таблиці, вони повинні бути виконані на окремих 

аркушах, а додатки включені в нумерацію сторінок. Кожна таблиця повинна 

мати заголовок, який починається з великої літери і розміщується нижче 

словами “таблиця”, яке пишеться над правим верхнім кутком таблиці. Таблиці 

нумеруються послідовно арабськими цифрами. При перенесенні частини 

таблиці на іншу сторінку на неї вказують “Продовження таблиці” (із 

зазначенням її номера). Таблиці розміщують так, щоб їх можна було розглядати 

без перегортання сторінки після першого посилання на них у тексті звіту. При 

посиланні на таблицю вказують її номер і слово “таблиця” у скороченому 

вигляді (наприклад: табл. 1). 

Звіт відповідним чином переплітається або зшивається. 

Звіт складається за таким планом: 

 титульна сторінка; 

 зміст звіту; 

 вступ (резюме результатів практики); 

 основна частина (згідно із програмою переддипломної практики); 

 висновки й пропозиції; 

 список використаної літератури; 

 додатки. 

Звіт повинен бути конкретним, стислим і обов’язково містити графічний 

матеріал (схеми, рисунки, діаграми, графіки тощо), що унаочнює конкретні 

результати виконаного дослідження. 

До додатків можуть бути віднесені первинні документи – організаційні, 

господарські, ділові, фінансові, форми статистичної звітності тощо. 

Рекомендований перелік додатків до звіту: 

1. Статут підприємства. 

2. Положення про функціональні підрозділи. 

3. Посадові інструкції фахівців. 

4. Форми бухгалтерської і статистичної звітності. 

5. Документи для здійснення розрахунків у різних формах: платіжними 

дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, векселями, чеками, 



 13 

проведенням заліків взаємної заборгованості, проведенням бартерних операцій.  

6.    Фінансові плани, які складаються на підприємстві. 

7.    Довідкова інформація до аналітичних і прогнозних розрахунків. 

Керівник практики від виробництва після перевірки звіту і щоденника 

складає характеристику студента за результатами його практики на 

підприємстві. 

Відгук керівника від бази практики, засвідчується керівником бази 

практики та мокрою печаткою бази практики (підприємства). Відгук керівника 

від бази практики повинен відображати ділові та моральні якості, виявлені 

студентом при проходженні практики, та оцінку його діяльності за 

п’ятибальною шкалою. 

Письмовий звіт разом із заповненим щоденником практики та відгуком 

керівника від бази практики подається на рецензування керівнику практики від 

інституту, який має відображати рівень засвоєних студентом теоретичних знань 

та уміння застосовувати їх на практиці, відомості про виконання студентом усіх 

розділів програми практики, правильності оформлення звітної документації, 

висновки і пропозиції щодо оцінки практики при її захисті. 

Студент захищає звіт про проходження практики після своєчасного 

подання матеріалів переддипломної практики у призначений день. 

Захист практики приймає комісія, до складу якої входять викладачі 

кафедри права, представники адміністрації Інституту та завідувач практики та 

працевлаштування студентів. 

Оформлений звіт і заповнений щоденник студент подає на перевірку 

керівникові від бази практики. Керівник ознайомлюється зі звітом. При 

позитивній оцінці візує звіт на титульному аркуші, готує характеристику на 

студента, яка відбивається у щоденнику практики. У характеристиці оцінюється 

виконання програми практикантом, змісту і оформлення звіту. 

В останній день практики звіт подається студентом на кафедру 

керівникові від Інституту для перевірки. В разі невідповідності вимогам щодо 

змісту і оформлення звіту, він повертається на доопрацювання. 

За результатами захисту виставляється диференційована оцінка, яка 

фіксується на титульному аркуші звіту, у відомості та заліковій книжці. 

Невиконання програми практики, неподання матеріалів практики на 

кафедру призводить до незадовільної оцінки і повторного проходження 

практики. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, НАВИЧОК, УМІНЬ 

ПРАКТИКАНТІВ 

 

При захисті наданих матеріалів про проходження практики студент 

повинен вміти: 

 Проаналізувати організаційну структуру управління підприємством. 

 Проаналізувати організацію праці на підприємстві. 

 Проаналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства. 

 Проаналізувати фінансові ресурси підприємства та обґрунтувати 

напрямки їх використання. 

 Проаналізувати доходи, витрати, фінансові результати діяльності 

підприємства та визначити розмір планового прибутку. 

 Проаналізувати форми розрахунків, що застосовуються підприємством 

в процесі діяльності. 

 Проаналізувати особливості складання різних видів фінансових планів. 

 Оцінити фінансовий стан підприємства. 

 Проводити наукові дослідження з обраної теми. 

 Розробляти заходи впровадження відповідних пропозицій. 

У цілому якісно виконаний звіт з практики оцінюється маскимально 100 

балами. Кількість балів знімається за порушення вимог: 

1. Невідповідне оформлення (значне перевищення обсягу текстової 

частини роботи – більше 5 сторінок; шрифт та інтервал не відповідає 

встановленим нормам; відсутня або неправильна нумерація сторінок; 

неправильне оформлення графічного матеріалу тощо) – 5-15 балів. 

2. Несвоєчасне затвердження плану, несвоєчасна реєстрація звіту з 

практики, несвоєчасне подання до захисту – 5 балів. 

3. Вступ не відповідає стандарту– 5-10 балів. 

4. Відсутня логічна послідовність і науковий стиль викладення – 5-10 

балів. 

5. Виклад теоретичної частини не відповідає вимогам (відсутність 

глибини, всебічності, повноти викладення, визначення дискутивних питань 

тощо) – 5-10 балів. 

6. Відсутність табличного та ілюстративного матеріалу, його аналізу та 

прив’язки до змісту тексту – 5-20 балів. 

7. Відсутність визначених проблем у вивченні теми, шляхів їх вирішення, 

відсутність власної точки зору та аргументації – 5-20 балів. 

8. Невідповідність висновків вимогам (відсутність зв’язку з результатами 

дослідження, підсумків з розглянутих питань) – 5 балів. 

9. Неправильно оформлений список літератури – 5 балів. 

Кількість балів за виконання звіту з практики визначається науковим 

керівником у процесі перевірки. При захисті звіту з практики студентом 

кількість балів може бути змінено. 

Враховуючи набрану кількість балів, у цілому звіт з практики оцінюється 

наступним чином: 
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“Відмінно” А – 90-100 балів; 

“Дуже добре” В – 82-89 балів; 

“Добре” С – 75-81 балів; 

“Задовільно” D – 68-74 бали; 

“Достатньо” E – 60-67 балів; 

“Незадовільно – з можливістю повторного складання” FX – 35-59 балів; 

“Незадовільно - з обовязковим повторним курсом” F – 1-34 балів. 

За шкалою ECTS “відмінно” відповідає оцінці “А”, “добре” – оцінкам “В” 

та “С”, “задовільно” - “D” та “Е”. 

При незадовільній оцінці (до 59 балів) звіт з практики переробляється та 

подається на повторне оцінювання. 

Підсумкова оцінка виставляється комісією колегіально за наступними  

критеріями: 

Оцінка “відмінно” - студент при написанні звіту виконав основні 

завдання практики, зробив висновки з урахування причинно-наслідкових 

зв’язків перебігу явищ (процесів), при цьому при захисті показав вміння 

аналізувати, порівнювати, узагальнювати, абстрагувати і конкретизувати, 

класифікувати і систематизувати матеріали та запропоновував ряд заходів щодо 

вдосконалення діяльності підприємства, до розробки яких підійшов творчо. 

Відгук про проходження практики студентом позитивний. Матеріали про 

проходження практики оформлені відповідно до вимог. 

Оцінка “добре” - студент при написанні звіту виконав основні завдання 

практики, зробив висновки з урахуванням причинно-наслідкових зв’язків і 

механізмів (алгоритмів) перебігу явищ (процесів), при цьому при захисті 

достатньо проявив отримані вміння та навички щодо роботи з документацією та 

інформацією щодо результатів роботи  підприємства. Відгук про проходження 

практики студентом позитивний. Є неістотні зауваження щодо змісту й 

оформлення матеріалів про проходження практики. 

Оцінка “задовільно” – студент при написанні звіту виконав основні 

завдання практики та індивідуальне завдання, але зроблені висновки без 

урахування причинно-наслідкових зв’язків і механізмів (алгоритмів) перебігу 

явищ (процесів), при цьому при захисті не достатньо проявив отримані вміння 

та навики щодо роботи з документацією та інформацією щодо результатів 

роботи  підприємства. Відгук про проходження практики позитивний. Недбале 

оформлення звіту і щоденника про проходження практики. 

Оцінка “незадовільно” – відгук про проходження практики негативний. 

На запитання членів комісії студент дає неправильні відповіді. Програму 

переддипломної практики виконано не в повному обсязі. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

 

ЩОДЕННИК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

Щоденник розроблений за формою, що визначена в “Положенні про 

практику студентів МАУП”, і включає такі частини: 

 перша сторінка, де визначено вид практики студента, навчальний 

підрозділ, курс, група, спеціальність; 

 направлення на практику; 

 календарний план проходження практики; 

 звіт про виконання програми практики; 

 відгук керівництва практики від підприємства і оцінка роботи студента; 

 відгук керівника практики від Академії про роботу студента; 

 основні положення практики; 

 правила ведення й оформлення щоденника. 

Бланки щоденника за формою можна отримати під час установчих зборів 

практики (на кафедрі або в навчальній частині). 
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