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Виробнича (переддипломна) практика студентів-магістрів 2 курсу спеціальності 

051 “Економіка” є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців за 

спеціалізацією «Інформаційні технології в бізнесі» і проводиться на базах практики, що 

забезпечують виконання програми практики.  

Базами переддипломної практики є підприємства, компанії, установи, фірми 

різних сфер і галузей економіки, форм власності, видів діяльності. Перевага віддається 

таким базам практики, які мають можливості для реалізації цілей і завдань 

переддипломної практики в більш повному обсязі.  

При виборі на базі практики робочого місця для студента необхідно керуватися 

насамперед темою магістерської роботи, а також виходити з того, що на робочому місці 

майбутній фахівець повинен отримати певні практичні навички виконання конкретної 

роботи з використання інформаційних технологій та математичних методів у сфері 

економіки та управління бізнесом. Якщо здобувач поєднує навчання в Університеті з 

роботою, в одній з галузей народного господарства, Університет дозволяє проходження 

виробничої (переддипломної) практики за місцем роботи студента за умови, що характер 

роботи, що виконується практикантом, відповідає профілю спеціальності, по якій він 

проходить навчання. 

Виробнича (переддипломна) практика є заключною ланкою практичної підготовки, 

яка проводиться перед захистом кваліфікаційних (магістерських) робіт. Під час цієї 

практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з науково-практичних 

та методичних підходів щодо дослідження напрямів діяльності на базі практики, 

збирається практичний матеріал для виконання кваліфікаційних (магістерських) робіт. 

Зарахування студентів на практику і призначення керівників практики від бази 

практики здійснюється наказом керівника органу, організації, підприємства чи установи, 

визначеного базою практики у відповідності з укладеними договорами та відповідними 

заявками ЛНУ, а також відношеннями з баз практики, що обираються студентами 

самостійно. 

У кожному конкретному випадку програма виробничої (переддипломної) практики 

може змінюватись і доповнюватись для кожного магістра залежно від особливостей бази 

практики, на якій студент проходить практику. 

У процесі проходження практики студенти ведуть щоденники, а в кінці практики 

оформляють письмові звіти та прикладають письмові характеристики з місця практики.  

 

 


