
Звіт керівника з виробничої практики 

Викладача  Метіль Т.К. про підсумки    

виробничої практики (комплексної з фаху)   

студентів IV курсу  43 групи   

факультету управління адміністрування і інформаційної діяльності. 

 

Термін  проходження  практики  з 11.11.19 р. по 22.12.19 р. Студенти були 

розподілені по базах практик, ознайомлені з вимогами до проходження і 

написання звіту  з практики, пройшли інструктаж з техніки безпеки та охорони 

життєдіяльності.  

Виробничу   практику проходили   15 студентів. Базами практики були: 

№ 

з/п 
ПІБ студента Місце проходження практики 

1 Арешкина Л. РАБК «Ново-Некрасовський» с. Нова Некрасівка 

2 Горщенко К.О. ДП «Ізмаїльський торговий порт» 

3 Деркач Л.О. СФГ «Куцарєва Ф.С», м. Арциз 

4 Домбровська Я. ТОВ «Мобі Сіті», м. Одеса 

5 Димченко А. ПАТ «Банк Восток», м. Ізмаїл 

6 Кальчев Г. РАВК «Ялпуг» с. Криничне, Болградського р-ну 

7 Калинку В ТОВ «Авангард», с. Броска,  Ізмаїльського р-ну 

8 Карагяур А. СПК «Новосельське»,с. Новосельське, Ренійського р-ну 

9 Младинова О ТОВ «Авангард» с. Броска, Ізмаїльського р-ну 

10 Мілєв А.О. ТОВ «Дунайсудосервіс», м. Ізмаїл 

11 Парасківа М. АТ «Вілковський рибзавод», м. Вілково 

12 Семенова К. КП «ІВУВК», м. Ізмаїл 

13 Щербина В ТОВ «Дунайсудосервіс», м. Ізмаїл 

14 Єфрем С. ТОВ «Тітан», м. Ізмаїл 

15 Шкода Б.А. ТОВ «Дунайсудосервіс» 

 

Всі бази мали належну підготовку для навчання практикантів.  

Студенти виконували обов’язки помічників економістів та помічників 

спеціалістів у банку. 

Була проведена заключна конференція – заслухані звіти студентів,  

підведені підсумки.  

Подані з баз практики характеристики  свідчать про задовільну теоретичну 

підготовку студентів. 

Більшість звітів відповідають вимогам методичних рекомендацій щодо 

проходження виробничої практики. 



Були   надані  методичні рекомендації для проведення наступних 

емпіричних досліджень: 

- загальна характеристика підприємства; 

 -  дослідження організаційної структури  підприємств; 

-  проведення  аналізу  управлінської діяльності та економіко-фінансового 

стану  підприємства (характеристика основних функцій та методів управління 

підприємством; аналіз організаційної структури управління підприємством; 

характеристика кадрової політики на підприємстві у сфері економіки; аналіз 

виробничої діяльності підприємства;  аналіз системи ціноутворення на 

підприємстві); 

- дослідження маркетингової  діяльності підприємства у сфері економіки  

(характеристика системи маркетингу підприємства; оцінка ефективності 

маркетингової діяльності підприємства).           

При перевірці звітів були виявлені   наступні  недоліки:  недотримання 

вимог до оформлення звітів, не досить повно розкрито економічні показники 

підприємств, оформлення літератури згідно стандарту 2015 року, недостатня 

кількість додатків із фінансовою звітністю тощо. 

Загальна характеристика та оцінка роботи студентів: усі студенти програму 

практики виконали.  

Результати практики:       

       «5»   - 3  особи; 

       «4» -  12 особи.  

    Якісний показник  успішності  - 100% . 

Пропозиції щодо покращення результатів практики:  

- звітні матеріали практики мають відповідати вимогам щодо  їх 

оформлення; 

- досліджувати та надавати інформацію  щодо аналізу і планування 

прибутків підприємств, поточних витрат, планування фінансових ресурсів; 

- на заключну конференцію представляти  додаткові матеріали у вигляді 

відеороликів, слайдів ( на проекторі). 

 27.12. 2019р.                                                                               Метіль Т.К.  


