
Звіт керівника з виробничої практики 

викладача Степанової Н.О. про підсумки виробничої практики   (комплексної 

за фахом) здобувачів 43У групи спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність. 

Згідно навчального плану, здобувачі 43Угрупи денної форми навчання 

спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність проходили виробничу 

(комплексну за фахом) практику. 

Термін  проходження  практики  з16 листопада  2020 р. по 27 грудня 2020 р.  

Здобувачі 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   10 студентів. Базами практики були: 

№ 

з/п 
ПІБ студента Місце проходження практики 

1 Балабан Н. ОТР Банк 

2 Бондаренко А. ФОП  Опря Є.В, 

3 Василевська М. ТОВ «ОЛІМП-Ізмаїл» 

4 Грабарчук З. ТОВ «Дієса» 

5 Кислякова К. ФОП Турчинов А.С. 

6 Ніельчу В. ІДГУ 

7 Станкова М. КТ «Ізмаїльський ВУВКГ» 

8 Тернов А. ФОП «Митров» 

9 Філімончук Д. ФОП Карпова 

10 Шевченко О. ФОП Турчинов А.С. 

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» відмінно      - 3 особи; 

                  «4» добре          -   5 осіб; 

                   «3» задовільно  - 1 особа. 

                    1 особа на захист не з’явилась. 

    Якісний показник  успішності  - 92,1% 

Позитивні сторони проходження виробничої практики:  

1.  Багато студентів було спрямовано для проходження виробничої практики  

безпосередньо  на  підприємствах,  на  яких  вони  прагнуть працювати  після  

закінчення  університету  та  отримали  корсині  навички,  які  вони  будуть  

використовувати у подальшій діяльності;  

3.  За  час  проходження  практики  не  було  зауважень  у  бік  студентів,  були  

відсутні випадки травмування, порушення трудової дисципліни.  

          Негативні сторони проходження практики:  

1.  Необхідно стимулювати  роботу  відповідального  за  практику  фахівця  від  

виробництв,  тоді  якість  проведення  виробничої  практики  буде  значно  

краща.  

        2.   Економічна  криза  зробила  вплив  на  надання  робочих  місць  на  виробництвах.  

 


