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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

 

Виробничу практику студенти напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» 

проходять згідно з навчальним планом у восьмому семестрі з професійно-орієнтованих 

дисциплін «Моделі економічної динаміки», «Моделювання економіки», «Прогнозування 

соціально-економічних процесів», «Інформаційні системи і технології в управлінні», 

«Технологія проектування та адміністрування БД і СД» та «Об’єктно-орієнтоване 

програмування» на визначених базах практики. Вона дає можливість закріпити отримані 

теоретичні знання із зазначених дисциплін навчального процесу, набути навиків прийняття 

правильних рішень у конкретних виробничих ситуаціях. 

У процесі проходження практики увага відповідальних за практику повинна 

акцентуватися на розвитку творчих здібностей студентів, їх самостійності, умінні приймати 

рішення та працювати в колективі. У період проходження практики закладаються основи 

досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості 

майбутнього фахівця. 

Термін практики – чотири тижні. Період проходження практики – VІІІ семестр.  
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РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Мета і завдання виробничої практики 

Метою проходження практики є: 

 систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань, здобутих в процесі 

вивчення професійно-орієнтованих навчальних дисциплін; 

 набуття та удосконалення практичних навичок і умінь за спеціальністю; 

 формування у студентів професійних умінь і навичок застосування принципів та 

інструментарію моделювання у реальних ринкових умовах; 

 набуття досвіду прийняття самостійних рішень в умовах невизначеності на основі 

методології системного аналізу з використанням сучасних інформаційних технологій; 

 одержання практичних навичок роботи зі спеціалізованим програмним забезпеченням, 

необхідним для забезпечення ефективної роботи фінансових установ, підприємств, організацій 

тощо; 

 вивчення організації і етапів розробки програмного продукту, набуття практичних 

навичок програмування, самостійного вирішення технічних задач на базі сучасних 

комп’ютеризованих систем; 

 виховання потреби систематично поновлювати свої знання та застосовувати їх у 

практичній діяльності. 

Завданнями практики є: 

− ознайомлення зі структурою, технологічним оснащенням підприємства чи установи 

(бази практики) та організацією, методами роботи спеціалістів на різних рівнях управління в 

процесі здійснення основних видів діяльності; 

− вивчення досвіду підприємств, обраних об'єктом практики, з питань методів організації 

та управління їх діяльністю, застосування комп’ютерної техніки та ІТ;  

− оволодіння функціональними обов'язками службових осіб з профілю майбутньої роботи, 

формування системного підходу до аналізу економічного об’єкта;  

− формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення 

в умовах конкретного виробництва; 

− оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх 

майбутньої спеціальності; 

− здобуття практичних навичок та досвіду роботи в галузі застосування знань з економіки, 

економіко-математичного моделювання та нових комп`ютерних інформаційних технологій, 

автоматизованих систем управління підприємствами, автоматизованих систем обробки 

економічної  інформації, автоматизованих систем управління технологічними процесами; 

− підбір необхідного матеріалу для виконання звіту з практики, виявлення практичних 

проблем з метою формування напрямів подальшої наукової роботи та написання 

кваліфікаційних робіт. 

 

2.2. Організація виробничої практики 

Виробнича практика студентів складається з наступних етапів: 

1. Економічна характеристика та аналіз діяльності бази практики. 

2. Дослідницька частина. 

У результаті проходження виробничої практики студент повинен: 

 

Етапи проходження практики Знання та вміння 
 

1 2 

Економічна характеристика та аналіз 

діяльності бази практики 

знати:  

− методи моніторингу та аналізу діяльності 

бази практики;  

− методи аналізу і оптимізації 

інформаційних потоків на базі практики, методи 

збору статистичних даних; 
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1 2 

вміти:  

− збирати, систематизувати й аналізувати 

інформацію про систему управління 

економічною системою; 

− збирати статистику та аналізувати 

результати функціонування економічної 

системи;  

− здійснювати комплексний економічний 

аналіз діяльності фірми (підрозділу), формувати 

її ринкову стратегію; 

− виявляти та використовувати резерви 

підвищення якості керування; 

Економічна характеристика та аналіз 

діяльності бази практики 

− аналізувати соціально-економічні 

об’єкти і процеси з використанням класичних 

методів моделювання; 

розробляти та оцінювати стратегії управління 

підприємством; 

− аналізувати й оптимізувати інформаційні 

потоки на об’єкті;  

проводити системний аналіз і моделювати 

соціально-економічні системи різних рівнів; 

− Застосовувати знання в галузі 

інформатики й сучасних інформаційних 

технологій та Internet. 

Дослідницька частина 

знати:  

− методику постановки економічних задач, 

розробки їх інформаційного фонду;  

− пакети прикладних програм обробки 

даних;  

− методи економіко-математичного 

моделювання; 

− методи перевірки адекватності моделі 

економічного об’єкту чи процесу, методи 

прогнозування розвитку економічних процесів; 

− методи управління ризиками.  

вміти:  

− алгоритмізувати процес пошуку 

ефективного рішення; 

− обґрунтовувати доцільність застосування 

конкретних засобів (технічних та програмних) в 

умовах реального об’єкта; 

− організовувати раціональне 

використання інформаційних технологій 

забезпечення управлінської діяльності; 

− оцінювати й обґрунтовувати вибір 

технічних та програмних засобів реалізації 

технологічного процесу; 

− планувати підприємницьку діяльність; 

− збирати статистику та аналізувати 

результати функціонування економічної 

системи;  

Дослідницька частина 

− перевірка адекватності прийнятого 

управлінського рішення;  

− виявляти та використовувати резерви 

підвищення якості керування;  

− виявляти та ефективно використовувати 
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резерви підвищення якості керування об’єктом; 

−  розробляти економіко-математичні 

моделі прогнозування розвитку економічних 

систем, перевіряти їх адекватність;  

− розробляти структурні моделі 

прогнозування економічних показників;  

− розробляти та досліджувати економіко-

математичні моделі діяльності соціально-

економічних об’єктів та систем для аналізу та 

вдосконалення системи керування ними; 

− досліджувати і вибирати методи 

машинної реалізації економіко-математичних 

моделей; 

− розробляти математичні моделі динаміки 

розвитку економічних процесів;  

− моделювати тенденції макро- та 

мікроекономічного розвитку;  

− моделювати економічний ризик; 

моделювати процеси прийняття рішень з 

урахуванням невизначеності;  

− розробляти й аналізувати економіко-

математичні моделі об’єктів/систем керування; 

− розробляти програмні продукти для 

реалізації задачі;  

− застосовувати або модифікувати існуючі 

програмні засоби для розв’язування задачі; 

− моделювати вплив факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища на 

фінансову діяльність економічних об’єктів. 

 

2.3 Обов’язки студентів-практикантів та керівників практики 

До початку практики студент повинен пройти медичний огляд та інструктаж з охорони 

праці та техніки безпеки, питань проходження практики, отримати від керівника практики від 

кафедри методичні вказівки, програму проходження практики, індивідуальне завдання, 

посвідчення про відрядження, консультації щодо оформлення всіх необхідних документів; за 2-

3 дні до початку практики дати у відповідну службу підприємства-бази практики направлення 

для оформлення перепустки. 

Студент – практикант зобов’язаний: 

− своєчасно прибути на місце практики і зробити відмітку про дату прибуття на практику 

(у посвідченні); 

− дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки, промислової санітарії та 

пожежної безпеки; 

− ознайомитись із правилами внутрішнього розпорядку установи та іншими нормативними 

документами, які регламентують роботу працівника, і суворо їх дотримуватись; 

− разом із керівником від бази практики скласти календарно-тематичний план відповідно 

до програми проходження практики з урахуванням специфіки і конкретних умов установи, 

підприємства чи організації; 

− у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики, а також 

індивідуальні завдання керівників від кафедри та від бази практики; 

− максимально використовувати усі можливості бази практики; 

− заповнювати належним чином документацію щодо проходження практики та 

забезпечувати її доступність для перевірки; 

− своєчасно готувати звіт про виконання програми практики та індивідуальних завдань; 

− згідно з розкладом роботи комісії вчасно захистити звіт про практику; 



 

8 

 

 

− нести відповідальність за роботу, що доручена керівником від бази практики. 
В останній день проходження практики студент зобов’язаний: 

− отримати характеристику своєї роботи, яка складається і підписується керівником від 

бази практики;  

− зробити відмітку про дату завершення практики та вибуття з місця її проходження (в 

посвідченні), здати матеріали, отримані на підприємстві під час проходження практики, здати 

перепустку. 
Після повернення з бази практики студент зобов’язаний: 

− довести до відома кафедру про закінчення практики; 

− у 1-нний строк належним чином оформити звіт про проходження виробничої практики;  

− здати звіт разом з необхідними оформленими документами та щоденник керівникові 

практики від кафедри на перевірку;  

− у призначений керівником практики від кафедри день захистити звіт про проходження 

практики;  

− отримати консультації у наукового керівника щодо обробки зібраного під час практики 

матеріалу. 

Студент несе відповідальність за виконану роботу підчас практики. 

Кожен студент має право: 

− до початку практики одержати консультацію керівника виробничої практики від кафедри 

щодо оформлення всіх необхідних документів; 

− до закінчення практики (не пізніше ніж за день) одержати ділову характеристику, 

підписану керівником підприємства чи його підрозділу; 

− вимагати об'єктивної оцінки за результатами проходження виробничої практики. 

Контроль за дотриманням студентами вимог щодо проходження практики відбувається в 

двох формах: поточний і підсумковий: 

− поточний контроль здійснюється керівником виробничої практики від кафедри та 

призначеним керівником від бази практики, під час поточного контролю перевіряються: 

своєчасність заповнення щоденника, виконання графіка робіт, індивідуальних завдань тощо;  

− підсумковий контроль здійснюється в процесі захисту звіту з виробничої  практики. 

Керівник практики від кафедри зобов’язаний: 

− забезпечити проведення всіх організаційних заходів перед відбуттям студентів на 

практику: інструктаж із техніки безпеки, правил поведінки в установах, організаціях, на 

підприємствах), надає студентам необхідні документи (відрядження, програму та щоденник 

практики, скерування на практику, індивідуальні завдання тощо); 

− повідомити студентів про форми звітності, затверджені кафедрою; 

− здійснювати контроль за своєчасним прибуттям студентів на бази практики; 

− разом з керівником на місцях проходження практики забезпечити належне виконання 

програми, спостерігати за професійним становленням студента; 

− контролювати забезпечення належних умов праці студентів, виконання ними 

внутрішнього трудового розпорядку;  

− здійснювати навчально-методичне керівництво і контроль за виконанням програми 

практики; 

− у складі комісії приймати звіти студентів про практику; 

− подати завідувачеві кафедри та Завідувачеві практики письмовий звіт про проходження 

практики студентами із зауваженнями та пропозиціями щодо поліпшення її організації. 

Керівник практики від бази практики зобов’язаний: 

− здійснювати безпосереднє керівництво практикою; 

− передати в Університет повідомлення про прибуття студента на базу практики; 

− забезпечувати проведення обов’язкового інструктажу з охорони праці загального та на 

робочому місці, ознайомлює студентів із правилами внутрішнього розпорядку; 

− забезпечувати необхідні умови для проходження студентами практики відповідно до 

змісту програми; 
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− знайомити студентів з організацією маркетингових робіт, виробництва, праці і 

управління; 

− допомагати практикантам в проведенні розрахунків, аналізі даних, пошуку матеріалів 

для написання та оформлення звіту з виробничої практики, консультує з незрозумілих питань; 

− контролювати ведення щоденника, підготовку звітів про проходження практики; 

−  разом із керівником практики від кафедри організовувати і контролювати виконання 

студентом програми і дотримання графіка проходження практики; 

− контролювати виходи на роботу студентів-практикантів;  

− повідомляти кафедрального керівника практики або безпосередньо завідувача кафедри 

про виявлені порушення трудової дисципліни та внутрішнього розпорядку; 

− контролювати підготовку звітів студентів-практикантів; 

− після закінчення практики складати характеристику кожного студента-практиканта на 

основі підготовленого студентом звіту і виставляє оцінку за практику. 

У відгуку дається характеристика студента як спеціаліста, зазначаються недоліки та 

проблеми у підготовці фахівців, здатність до творчого мислення і управлінської діяльності, 

ініціативність та дисциплінованість. Керівник виставляє також оцінку виконаних студентом 

робіт (максимально 35 балів). 

 

2.4 Структура звіту про проходження практики 

Звіт про проходження виробничої практики (освітній ступінь «бакалавр») має таку 

структуру: 

1. Титульна сторінка (Додаток Б) 

2. Зміст 

3. Календарний план проходження практики (Додаток В) 

4. Зміст звіту  

4.1  Вступ 

4.2  Основна частина 

4.3  Висновки і пропозиції 

4.4  Список використаних джерел 

4.5  Додатки (у вигляді таблиць, схем, планових та звітних документів тощо). 



 

10 

 

 

 


