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Опис освітньої компоненти 

 

Виробнича практика є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців 

ступеня вищої освіти «бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Фінанси». Вона 

спрямована на поглиблення теоретичних знань і практичних навичок; здобуття вміння 

збирати та інтегрувати докази власної дослідницької позиції, презентувати і відстоювати 

власну думку; використання міждисциплінарного підходу до вирішення поставлених 

професійних завдань у практичній роботі; оволодіння студентами сучасними методами та 

формами організації в галузі їх майбутньої професії. 

Мета: закріплення теоретичних знань студентів, одержаних під час навчання в 

університеті та набуття практичних навиків роботи у процесі проходження практики.  

Виробнича практика спрямована на формування здатності застосовувати знання у 

практичних ситуаціях та працювати у команді, вміння застосовувати знання законодавства, 

складати та аналізувати фінансову звітність, підтримувати належний рівень знань та 

постійно підвищувати свою професійну підготовку.   

Структура освітньої компоненти 

 тренінг; 

 інформування студентів про мету, завдання і зміст виробничої практики, місце її 

проходження; 

 ознайомлення студентів з порядком проходження виробничої практики; 

 представлення студентам інструкції щодо виконання програми практики, порядку 

оформлення всіх необхідних документів, щоденника практики, оформлення звіту про 

проходження виробничої практики; 

 інформування студентів про порядок захисту звіту про проходження виробничої 

практики; 

 проходження виробничої практики; 

 написання й оформлення звіту про проходження виробничої практики; 

 захист звіту про проходження виробничої практики. 

 

Пререквізити 

Успішне вивчення дисциплін, передбачених навчальним планом ОПП «Фінанси». 



 

Постреквізити  

Здобутий студентами у ході проходження практики досвід стане підґрунтям для 
формування звіту про проходження практики, сприятиме підготовці до атестаційного 
екзамену зі спеціальності та можливостям здобуття освітнього рівня магістр та здійснення 
подальшої науково-дослідної роботи за спеціальністю. 
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Політика оцінювання 

 
Вимоги щодо порядку проходження виробничої практики та захисту звіту, подано у 

методичних рекомендаціях.  
Політика щодо дедлайнів та перескладання: Студенту, який не виконав програму 

практики з поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно при 
виконанні умов, визначених університетом. 

Політика щодо відвідування: Відвідування баз практики є обов’язковою умовою її 
успішного проходження.  

Політика щодо академічної доброчесності. Звіти, які механічно переписані із 
нормативних документів, положень, посадових обов’язків, неопрацьовані і неоформлені 
належним чином, а тим більше виконані шляхом дослівного використання тексту, ідей інших 
авторів без посилання на відповідні джерела інформації, до захисту не допускаються. 

 

Система оцінювання та вимоги 

 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Виробнича практика» 

визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової 

залікового кредиту: 

 

Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 Заліковий модуль 3 

Виконання завдань з тренінгу Оформлення звіту з 
проходження виробничої 

практики 

Захист звіту з проходження 
виробничої практики 

30% 30% 40% 
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Шкала оцінювання: 

 

За шкалою 
ЗУНУ 

За національною 
шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 
добре 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 


