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1. Мета і завдання виробничої практики 

Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу 

підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах. 

Метою практики є закріплення, поглиблення і систематизація 

теоретичних знань студентів, одержаних при вивченні загальноекономічних і 

фахових дисциплін та набуття практичних навичок управлінської діяльності 

на досліджуваному підприємстві. 

Завданнями виробничої практики є: 

• ознайомлення з виробничою діяльністю підприємства; 

• дослідження основних напрямків діяльності досліджуваного 

підприємства; 

• аналіз основних техніко-економічних показників; 

• дослідження кола питань у відповідності до індивідуального 

завдання; 

• підготовка практичних пропозицій щодо вдосконалення окремих 

напрямків управлінської діяльності на досліджуваному підприємстві. 

 

2. Організація виробничої практики  

Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики 

покладається на керівника вищого навчального закладу. Навчально-

методичне керівництво і виконання програми практики забезпечує кафедра 

„Економіка праці та менеджмент”. Загальну організацію практики та 

контроль за її проведенням в університеті здійснює керівник практики 

(завідуючий відділом практики). 

Проходження практики здійснюється на підприємствах, установах, 

організаціях, з якими університет завчасно уклав договір. Студенти можуть 

самостійно, з дозволу кафедри підбирати для себе базу проходження 

практики. У випадку, коли між обраним студентом підприємством та 

університетом не укладено угоди, зобов’язання щодо врегулювання цього 

питання, а також контролю за створенням необхідних умов для успішного 



проходження виробничої практики покладається на студента та керівника 

практикою. Усі індивідуальні угоди про проходження виробничої практики 

підлягають обов’язковій реєстрації до початку терміну практики і служать 

підставою для формування наказу ректора про проведення виробничої 

практики. 

На період підготовки і проведення виробничої практики наказом ректора 

університету призначається керівник практики від кафедри. 

 

3. Обов’язки керівника практики від університету 

Керівник практики від вищого навчального закладу зобов’язаний: 

до початку виробничої практики: 

- скласти календарний графік проходження практики; 

- отримати від студентів оформлені підприємствами договори про 

проходження практики; 

- підготувати і забезпечити кожного студента індивідуальним 

завданням на виробничу практику; 

- на основі зібраних договорів не пізніше ніж за місяць до початку 

практики сформувати та затвердити наказ про проходження виробничої 

практики; 

- скласти графік консультацій студентів з питань проходження 

виробничої практики; 

- провести зі студентами організаційну нараду-інструктаж. 

на організаційній нараді: 

- поінформувати студентів про строки проходження практики; 

- ознайомити студентів з вимогами щодо структури та обсягу підбору 

матеріалів підбору матеріалів при проходженні виробничої практики; 

- ознайомити студентів з правилами оформлення щоденників та звітів з 

виробничої практики; 

- видати студентам індивідуальні завдання і повідомити про термін 

здачі звітів на перевірку та графік консультацій на кафедрі. 



під час проходження виробничої практики: 

- систематично контролювати виконання програми практики згідно 

встановленого графіка; 

- контролювати проведення обов’язкових інструктажів з охорони праці 

та техніки безпеки, а також забезпечення нормальних умов праці для 

студентів; 

- регулярно проводити зі студентами консультації. 

після завершення виробничої практики:  

- перевірити виконання студентами індивідуальних завдань; 

- організувати захист студентами звітів з виробничої практики; 

- подати у відділ практики письмовий звіт з аналізом підсумків 

проведення практики; 

- доповісти на кафедрі про хід виконання практики кожним студентом, 

надати свої висновки, а також пропозиції щодо вдосконалення умов 

проходження виробничої практики на конкретних підприємствах. 

 

4. Обов’язки студента під час проходження виробничої практики 

До початку виробничої практики студент повинен з’ясувати наступні 

питання: 

– підприємство, на якому буде проходити практику; 

– термін практики; 

– календарний графік проходження практики; 

– індивідуальне завдання; 

– дату здачі звіту. 

Прибувши на підприємство, де має проходити практика, студент 

зобов’язаний: 

– пересвідчитись у наявності на підприємстві наказу про проходження 

виробничої практики та про призначення керівника практики від 

підприємства; 

– затвердити у керівників план-графік проходження практики; 



– у разі потреби оформити перепустку до організації; 

– пройти інструктаж з техніки безпеки та охорони праці. 

Під час практики студент повинен: 

– дотримуватися правил внутрішнього розпорядку і вимог трудового 

законодавства; 

– разом з керівником практики від підприємства скласти 

індивідуальний календарний план роботи на весь період практики і узгодити 

його з керівником практики від університету; 

– вчасно і якісно виконати індивідуальне завдання з практики та 

оформити звіт; 

– систематично вести щоденник з практики;  

– підтримувати постійний зв’язок з керівником практики від 

університету, інформувати його про виконання програми. 

Не пізніше, ніж за день до закінчення виробничої практики студент 

повинен одержати ділову характеристику, підписану керівником практики 

від підприємства. 

Протягом періоду практики студент має зібрати низку документів, 

передбачених програмою практики. 

Після закінчення практики студент зобов’язаний подати на кафедру: 

– щоденник практики, належним чином оформлений і затверджений 

керівником практики від підприємства; 

– індивідуальний календарний план-графік; 

– характеристику з місця проходження практики; 

– звіт з практики. 

Звіт з практики студент захищає перед комісією в термін, визначений 

кафедрою. 

 

5. Обов’язки керівника виробничої практики від підприємства 

Керівництво студентом на базі практики повинно покладатись на одного 

з кваліфікованих фахівців: начальника відділу, головного або провідного 



спеціаліста. Обов’язки безпосереднього керівника вказуються у розділах 

угоди про проведення практики відповідно до Положення про проходження 

практики студентами КДТУ. Основними серед них є: 

� організувати проведення практики відповідно з навчальною 

програмою практики; 

� забезпечити студентів робочими місцями і необхідними для роботи 

матеріалами; 

� з числа досвідчених, висококваліфікованих спеціалістів призначити 

керівників практики від підприємства; 

� контролювати виконання затвердженого календарного плану 

проходження практики; 

� контролювати дотримання студентами-практикантами трудової 

дисципліни і роботу керівників практики зі студентами; 

� скласти характеристику на кожного студента, яка входить до звіту з 

практики. 

Щоденне керівництво роботою студентів-практикантів на робочих 

місцях здійснюють відповідальні працівники підприємства, які 

призначаються наказом. Вони зобов’язані: 

� ознайомити студентів з управлінням виробничо-господарською 

діяльністю підприємства і перспективами його розвитку; 

� забезпечити студентів відповідними робочими місцями, необхідними 

документами для виконання програми і завдань з практики; 

� здійснювати методичне керівництво щодо виконання студентами 

програми практики та індивідуальних завдань, надати їм всебічну практичну 

допомогу; 

� надати студентам-практикантам можливість користуватися наявною 

літературою, звітною та іншою документацією і допомогу у підборі 

матеріалів для написання звіту з практики; 

� постійно контролювати проведену студентом роботу і хід виконання 

програми практики, надавати необхідні вказівки і пояснення; 



� контролювати ведення щоденників, підготовку звітів, давати оцінку-

відгук про виконану роботу. 

Після закінчення терміну практики керівник практики і керівник 

установи перевіряють звіти, виконані завдання і проводять підсумкову 

співбесіду зі студентами-практикантами з метою визначення засвоєння ними 

всього матеріалу практики. За результатами проведеної співбесіди, перевірки 

звітів і записів у щоденнику, зроблених безпосередньо керівниками, 

складається характеристика на кожного студента. У характеристиці 

необхідно виділити виконання студентами програми виробничої практики, 

оволодіння навичками практичної роботи. 

 

6. Зміст виробничої практики 

Студент починає виробничу практику з вивчення організаційної 

структури установи, розміщення її окремих структурних підрозділів та 

структури управління, вивчає основні показники, що характеризують 

ефективність діяльності. 

Для ознайомлення з організаційною структурою установи керівник 

практики від установи проводить екскурсію, під час якої студенти оглядають 

окремі її структурні підрозділи, відділи і служби та отримують докладну 

інформацію про роботу кожного підрозділу. 

Після вивчення загальних напрямків діяльності та організаційної 

структури установи, студент відповідно до тематичного плану практики 

повинен вивчити обраний об’єкт дослідження та зібрати матеріал для 

написання звіту. Відповідно до обраної тематики робіт студенту-

практикантові слід викласти її зміст, скласти необхідні документи та зробити 

розрахунки, вказати на недоліки і порушення, сформулювати свої пропозиції 

щодо її вдосконалення. 

 

 

 



7. Тематика індивідуальних завдань для виробничої практики  

1. Антикризове управління машинобудівним підприємством. 

2. Визначення оптимального обсягу виробництва. 

3. Діагностика резервів зростання обсягу виробництва. 

4. Економічні механізми забезпечення конкурентоспроможності 

аграрного підприємства. 

5. Забезпечення якості продукції на підприємстві. 

6. Конкурентоспроможність продукції підприємства та шляхи її 

підвищення. 

7. Маркетингове управління збутовою діяльністю підприємства. 

8. Менеджмент виробничо-ресурсного потенціалу підприємства. 

9. Менеджмент забезпечення конкурентоспроможності промислового 

підприємства. 

10. Менеджмент комерційної діяльності промислового підприємства. 

11. Менеджмент розвитку гнучкості підприємства. 

12. Оперативне управління і шляхи удосконалення виробничих 

процесів. 

13. Організація управління реалізацією стратегії підприємства. 

14. Особливості виробництва в сфері послуг. 

15. Оцінка організаційно-технічного рівня виробництва. 

16. Планування виробничої програми. 

17. Планування й організація матеріальних запасів на підприємстві. 

18. Проектування виробничої потужності. 

19. Проектування і розвиток виробничого процесу. 

20. Проектування потокового й автоматизованого виробництва. 

21. Система менеджменту якості на підприємстві: стан та напрямки 

поліпшення. 

22. Удосконалення системи операційного менеджменту (на прикладі 

підприємств промисловості). 

23. Удосконалення системи управління виробничими запасами 



промислового  підприємства. 

24. Управління гнучкістю виробничих систем (на прикладі підприємств 

машинобудування). 

25. Управління ефективним функціонуванням машинобудівного 

підприємства. 

26. Управління збутовою діяльністю підприємств в умовах ринкової 

трансформації економіки України. 

27. Управління збутовою діяльністю підприємства. 

28. Управління і регулювання виробничо-ресурсним потенціалом 

підприємства. 

29. Управління матеріально-технічним забезпеченням виробництва. 

30. Формування системи управління виробничими запасами 

машинобудівного підприємства. 

31. Визначення факторів впливу та пошук резервів підвищення 

продуктивності праці. 

32. Логістика виробничих процесів. 

33. Розробка бізнес-планів (комплексний підхід). 

 

8. Оформлення звіту з виробничої практики 

Звіт повинен бути представлений у вигляді рукопису чітким 

розбірливим почерком  або за допомогою комп’ютера на одній стороні 

аркуша білого паперу формату A4 (210x297 мм) через півтора міжрядкових 

інтервали до тридцяти п’яти рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 

1,8 мм. 

Рукопис тексту повинен бути написаний чорнилом (пастою) одного 

кольору (чорного, синього, фіолетового), без виправлень по тексту роботи. 

Обсяг звіту написаного рукописним текстом повинен становити 25-35 

сторінок, а надрукованого машинописним способом - 20-25 сторінок. 

Текст звіту необхідно розміщувати на сторінці, залишаючи береги 

таких розмірів: лівий - 20 мм, правий - 10 мм,  верхній - 20 мм, нижній - 20 



мм. 

Шрифт друку повинен бути Times New Roman,  розмір – 14 пт. 

Вписувати в текст звіту (надрукованого машинописним способом), 

окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, 

пастою тільки чорного кольору. При цьому щільність вписаного тексту 

повинна бути наближеною до щільності основного тексту. 

Текст основної частини звіту поділяють на розділи, підрозділи, пункти 

та підпункти. 

Заголовки структурних частин звіту "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", 

"ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" 

пишуть (друкують) великими літерами симетрично до тексту. Заголовки 

підрозділів пишуть маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного 

відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з 

двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів пишуть 

маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в 

підбір до тексту. 

Відстань між заголовком (за виключенням заголовка пункту) та 

текстом повинна дорівнювати 15-20 мм. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, 

малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. 

Першою сторінкою звіту є титульний аркуш, який включають до 

загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не 

ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому 

куті сторінки без крапки в кінці. 

Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, не нумерують. 

Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не 

ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається із номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 

ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, 



наприклад; "2.3." (третій підрозділ другого розділу), потім у тому ж рядку 

йде заголовок підрозділу. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту 

складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими 

ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: "1.3.2." 

(другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку 

йде заголовок пункту. 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, 

як пункти. 

Ілюстрації (схеми, графіки, рисунки) і таблиці необхідно подавати в 

звіті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній 

сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи, 

включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, графік або рисунок, 

розміри якого більше формату A4, враховують як одну сторінку і 

розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках. 

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах 

розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. 

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового 

номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий 

рисунок першого розділу). Номер ілюстрації й назва і пояснювальні підписи 

розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в звіті подано одну 

ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами. 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у 

додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним 

заголовком таблиці розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера. 

Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера 

таблиці, між якими ставиться крапка. Наприклад: "Таблиця 1.2" (друга 

таблиця першого розділу). Якщо в роботі одна таблиця, її нумерують за 

загальними правилами. 

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово 



"Таблиця" і номер її вказують один раз справа над першою частиною 

таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження табл." і 

вказують номер таблиці, наприклад: „Продовження табл. 1.2”. 

Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно давати 

згідно вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць. 

Додатки оформлюють як продовження звіту у вигляді окремої частини, 

розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. 

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток 

повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої 

великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над 

заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток А» 

і велика цифра, що позначає додаток. 

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у 

межах кожного додатка, наприклад: рис. 1.2 (другий рисунок першого 

додатку), формула (1.1) – перша формула додатку 1. 

 

9. Критерії оцінювання проходження практики 

Оформлений звіт разом зі щоденником практики подається на кафедру, 

де зі звітом докладно ознайомлюється керівник практики від університету, 

який визначає загальну характеристику виконаної роботи, після чого студент 

захищає звіт. Захист приймає комісія, призначена завідуючим кафедрою. 

Студент, який не виконав програми виробничої практики і отримав 

незадовільну оцінку на захисті направляється повторно на практику.  

Оцінку „відмінно” одержує студент, який змістовно розкрив 

досліджувані питання, виконав усі вимоги, щодо оформлення звіту, при 

захисті продемонстрував одержані знання і навички. 

Оцінку „добре” одержує студент, який змістовно розкрив досліджувану 

тему, виконав усі вимоги, щодо оформлення звіту, але під час захисту не зміг 

дати конкретних відповідей на поставлені питання по досліджуваній темі. 

Оцінку „задовільно” одержує студент, який у своєму звіті при 



дослідженні поставлених питань припустився неточностей, в оформленні 

звіту є недоліки, при захисті роботи на поставлені питання не було дано 

конкретних відповідей. 

Оцінку „незадовільно” одержує студент, який не розкрив питання, що 

підлягали дослідженню, не дотримався вимог щодо оформлення звіту та не 

відповів на жодне поставлене питання при захисті. 

 

10. Захист звіту з практики 

Після закінчення практики звіт з належно оформленим щоденником і 

характеристикою від підприємства подається на кафедру, де з ним докладно 

ознайомлюється керівник від університету. Він готує коротку рецензію на 

звіт з практики, в якій дає загальну оцінку роботи, виконаної студентом під 

час проходження практики. 

Під час захисту звітів студенти мають показати глибокі знання з 

предмету виробничої практики. 

Під час оцінки звіту враховуються характеристика, надана керівником 

практики від підприємства, зміст звіту, хід захисту, висновки керівника 

практики від університету. 

Студент, який не виконав програму практики в повному обсязі, виконує 

її вдруге за новим завданням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11.           Додаток А 

Міністерство освіти і науки України 
Кіровоградський національний технічний університет 

Факультет економіки та менеджменту 
Кафедра економіки праці та менеджменту 
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