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Методичні рекомендації щодо виконання звіту-щоденника з 

виробничої практики розроблено для студентів ІІІ курсу спеціальності 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність з метою визначення та 

пояснення мети і завдання практики. Містять орієнтовний тематичний план 

проходження практики, рекомендації щодо її проходження, зразки 

оформлення титульної сторінки, направлення, характеристики а також 

критерії оцінювання звіту-щоденника.  

       Методичні рекомендації можуть бути використані студентами 

спеціальності, а також викладачами, призначеними керівниками виробничої 

практики від навчального закладу. 
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МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 
 
 

Виробнича практика є обов'язковим завершальним етапом навчання і 

проводиться після засвоєння студентами теоретичного курсу навчання і 

проходження навчальних практик відповідно до освітньо-професійної 

програми і навчального плану підготовки молодших спеціалістів зі 

спеціальності 5.03050702 «Комерційна діяльність». 

Мета практики: 

1) закріпити теоретичні знання, одержані під час навчання та набути 

професійних практичних умінь та навичок в реальних ринкових умовах; 

2) дати можливість студентам опанувати сучасні прийоми, методи та 

знаряддя праці в галузі їх майбутньої професії; 

3) виховати потребу систематично поновлювати свої знання та творчо їх 

застосовувати в практичній діяльності. 

Завдання практики: 

1) узагальнення та удосконалення знань і практичних навичок, одержаних 

студентами в процесі навчання;  

2) ознайомлення безпосередньо на підприємствах із передовою 

технологією виробництва, організацією праці, засобами виробництва;  

3) навчити планувати економічні показники діяльності підприємства з 

використанням прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського 

обліку. 

Базою практики є передові сільськогосподарські підприємства або 

переробні (заготівельні) підприємства чи організації, а також об’єднання 

різних форм власності. Тому типовою програмою практики пропонується два 

варіанти орієнтовного тематичного плану (див. ДОДАТОК 4,5). 
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Перед направленням на практику студент повинен бути ознайомлений 

з робочою програмою практики, орієнтовним тематичним планом її 

виконання, формою та порядком ведення звіту-щоденника, чинним  

Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України (затвердженим наказом Міністерства освіти України від 03.04.93 р., 

№ 93) та Інструкцією про практичне навчання студентів вищих навчальних   

закладів з підготовки молодших спеціалістів Мінсільгосппроду України 

(затвердженою 17.12.93 р.) та Інструкцією про проходження виробничої 

практики, умовами праці і побуту. 

 

Права і обов’язки студентів-практикантів 

Під час проходження практики студент має право на консультації 

керівника практики від навчального закладу, на одержання державної 

стипендії відповідно до встановленого порядку; а також зобов’язаний: 

1). суворо дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, 

які діють в даній організації (на підприємстві); 

2). своєчасно виконувати затверджений календарний план виробничої 

практики; 

3). якісно підготувати звіт і своєчасно здати його в навчальний заклад. 

  

Керівництво і контроль за проходженням виробничої практики 

 Керівництво виробничою практикою здійснюється викладачами 

спеціальних дисциплін. Вони періодично перевіряють хід практики, надають 

студентам методичну допомогу під час виконання розділів практики та 

ведення звіту-щоденника. 

По  прибутті на базу практики студент зобов'язаний пред'явити у відділ 

кадрів направлення на практику, видане навчальним закладом. Керівник даної 

установи разом з начальником відділу кадрів та головними спеціалістами 

вирішують питання про місце проходження практики, одночасно з числа 

провідних спеціалістів призначається загальний керівник практики та 

безпосередні керівники практик за окремими розділами програми, які разом із 

студентами розробляють календарний план проходження виробничої 

практики згідно з вимогами даної практики. 

Керівники виробничої практики на місцях відповідно до програми 

надають безпосередньо (або сприяють у одержанні в інших структурних 

підрозділах, організаціях) необхідну інформацію, довідковий матеріал 

студентам, організовують і контролюють проходження ними практики, 

щоденно оцінюють їх роботу. Вони також створюють для практикантів 

належні умови праці та побуту. На студентів-практикантів поширюються 

правила внутрішнього трудового розпорядку та охорони праці, що діють на 

підприємстві, в установі чи організації. Для безпосереднього керівництва 

проходження студентами виробничої практики на базах практики наказом 

(розпорядженням) керівника призначаються висококваліфіковані спеціалісти з 

вищою економічною освітою. 
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При наявності вакантних місць студенти на період виробничої практики 

можуть призначатись на посади, передбачені освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою підготовки молодшого спеціаліста галузі знань 0305 

«Економіка і підприємництво» спеціальності 5.03050702 «Комерційна 

діяльність» і виконувати відповідні обов'язки. 

 Роботою практикантів керують спеціалісти підприємства, які 

забезпечують виконання студентами програми практики та графіка 

переміщення за робочими місцями, проводять інструктаж, дають завдання, 

контролюють їх виконання, перевіряють звіти-щоденники та надають 

характеристику після закінчення практики. До звіту-щоденника додається 

Щоденник практики (ДОДАТОК 3), де зазначено інформацію щодо 

підприємства, установи, відгук і оцінка роботи студента.  

До звіту-щоденника додаються відповідні документи або їх копії з 

описами, поясненнями, висновками і пропозиціями, оформляються у вигляді 

додатків, які нумеруються. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ-ЩОДЕННИКА 

 

Після закінчення виробничої практики звіт-щоденник з висновками 

керівника практики,  відгуком і оцінкою роботи студента на практиці, завірені 

печаткою і підписом керівника практики здаються викладачу-керівнику 

практики від коледжу для перевірки та отримання допуску до захисту.  

Звіт-щоденник повинен бути грамотно написаний, естетично 

оформлений і поданий у навчальний заклад для перевірки і захисту в 

триденний строк після закінчення виробничої практики. 

У процесі захисту комісія визначає якість опрацювання та засвоєння 

програми виробничої практики, виставляє оцінку відповідно до розроблених 

критеріїв. 

 

НЕОБХІДНО ДОТРИМУВАТИСЬ  

ПРАВИЛ БРОШУРУВАННЯ ЗВІТУ-ЩОДЕННИКА в такому порядку: 

 

1. Титульна сторінка (ДОДАТОК 1) 

2. Направлення на практику – Повідомлення (ДОДАТОК 2) 

3. Щоденник практики (ДОДАТОК 3) 

4. Розкриття питань тематичного плану проходження практики відповідно до 

виконуваних робіт, що представлені в шести пунктах ОРІЄНТОВНОГО 

ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ  1 або 2 (див. стор.7-11) 

5. Фотозвіт (2-4 фото на робочому місці, фото підприємства (з дозволу 

адміністрації підприємства)) 

6. Додатки (див. орієнтовний список документів) 
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ОРІЄНТОВНИЙ СПИСОК ДОКУМЕНТІВ  

(та/або КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ),  

які можуть бути винесені у додатки: 

 

1. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи 

2. Дозвіл на право здійснення деяких операцій 

3. Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій 

України 

4. Статут підприємства (організації) 

5. Організаційна структура підприємства (організації) - схема 

6. Баланс 

7. Звіт про прибутки і збитки 

8. Звіт про рух грошових коштів 

9. Звіт про фінансові результати 

10. Звіт про власний капітал 

11. Угода на здійснення розрахунково-касового обслуговування 

12. Платіжне доручення 

13. Розрахунково-платіжна відомість, регістри синтетичного та 

аналітичного обліку (заповнити на підставі первинних документів) 

14. Типова угода, договір про матеріальну відповідальність 

15. Відомість нарахування заробітної плати 

16. Посадові обов’язки керівників і спеціалістів, завідуючого складом, 

відповідального працівника з контролю за якістю продукції  

17. Посвідчення про якість продукції, сертифікати якості продукції  

18. Сортове посвідчення, фіто-санітарні сертифікати продукції 

19. Обліковий лист праці, виконаних робіт, наряди на відроблену роботу 

20. Лімітно-забірна карта 

21. Акт на списання продукції 

22. Накладні на приймання і відпуск продукції (на сировину і готову 

продукцію) 

23. Звіт про рух пального, продукції 

24. Звіт про рух тварин і птиці на фермі 

25. Виробничий звіт 

26. Товарно-транспортні накладні 

27. Журнал обліку надою молока, відомість руху молока 

28. Відомість витрат кормів, звіт про рух кормів 

29. Акт про відбір проб на аналіз 

30. Стандарти на продукцію с/г підприємства, переробного підприємства 

31. Звіт про переробку продукції  

32. Договори на реалізацію продукції, матеріально-технічне забезпечення 

підприємства, міжнародної купівлі-продажу 

33. Замовлення на поставку товарів 

34. Зразки прайс-листів продукції підприємства 

35. Інші документи 
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 Критерії оцінки якості виконання звіту-щоденника представленні в 

додатку Після закінчення практики студент здає звіт для перевірки його 

керівником, захищає звіт відповідно до затвердженого графіка захисту.  

Студенти, які не виконали програму виробничої практики, не подали в 

навчальний заклад звітну документацію або не захистили її перед комісією до 

складання державних іспитів не допускаються, їм видається академічна 

довідка про закінчення теоретичного курсу навчання, яка є документом для 

прийняття на роботу. Студент може бути повторно направлений на виробничу 

практику не раніше, ніж через 10 місяців роботи за спеціальністю при 

пред'явленні позитивної характеристики з виробництва. 

 
 

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  1 

 

 

№ 

 

Зміст виробничої практики 

Тривалість 

робочих 

днів 

 1. Практика на сільськогосподарському 

підприємстві 

 

 Ознайомлення з організаційно-виробничою структурою, 

системою обліково-економічної та комерційної  

діяльності 

2 

 2. Робота дублером  

2.1. Керівника (менеджера) колективу виробничого 

підрозділу та керівника підсобного (промислового) 

підрозділу 

4 

2.2. Комірника (завідувача продовольчого та матеріального 

складу) 

2 

2.3. Відповідального працівника з контролю за якістю 

продукції 

3 

2.4. Керівника служби з реалізації продукції, матеріально-

технічного забезпечення і зовнішньоекономічних зв’язків 

4 

2.5. Бухгалтера 2 

 3. Оформлення звіту-щоденника про проходження 

практики 
1 

 Разом 18 
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Практика на сільськогосподарському підприємстві 
 

1. Ознайомлення з організаційно-виробничою структурою, системою 

обліково-економічної та комерційної діяльності 

 

Ознайомлення з розміщенням господарства, управлінською та 

виробничою структурою, спеціалізацією, виробничими та економічними 

показниками діяльності, комерційною діяльністю підприємства.  

 

2. Робота дублером керівника (менеджера) колективу виробничого 

підрозділу та керівника підсобного (промислового) підрозділу 

 

Ознайомлення з посадовими обов’язками керівників і спеціалістів 

виробничих підрозділів, технологічними процесами, 

внутрішньогосподарською організацією праці. 

Взяти участь у розстановці працівників, механізмів, контролювати 

якість робіт, прийманні готової продукції, брати участь у нараховуванні 

заробітної плати, підведенні підсумків виконання робіт та підготовці та 

проведенні виробничих нарад. 

Ознайомлення з організацією обліку матеріальних цінностей і 

оперативного обліку у виробничому підрозділі. 

Ознайомлення з посадовими обов’язками керівників і спеціалістів 

підсобних (промислових) підприємств, спеціалізацією і потужність 

підприємств, технологічними процесами, організацією праці, розпорядком 

дня, обліком і звітністю. 

Взяти участь в оформленні документів на приймання і відправку 

продукції (товарів), нарахування заробітної плати. 

 

3. Робота дублером комірника (завідувача продовольчого та 

матеріального складу) 

 

 Ознайомлення з організацією зберігання, порядком надходження і 

видачі товарно-матеріальних цінностей. 

 Вивчення організації обліку товарно-матеріальних цінностей на складі. 

 Зняття копій первинних документів та складання звіту про рух 

матеріальних цінностей. 

 Ознайомлення з організацією обліку на складах і порядком складання 

звіту про рух матеріальних цінностей. 
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4. Робота дублером відповідального працівника з контролю за якістю 

продукції 
 

 Ознайомлення з дотриманням господарством державних стандартів на 

сільськогосподарську продукцію. 

 Взяти участь у роботі щодо визначення якості продукції 

органолептичним і вимірювальним способами у відборі середнього зразка на 

різні види продукції, проведенні аналізів. 

 Взяти участь у складанні актів, оформленні сертифікатів та посвідчень. 

 

 5. Робота дублером керівника служби з реалізації продукції, 

матеріально-технічного забезпечення і зовнішньоекономічних зв’язків 

 

Ознайомлення та описання організації комерційної діяльності 

сільськогосподарського підприємства: обов’язки працівників, організація 

реклами, вивчення попиту та пропозиції; ціноутворення; господарські 

зв’язки, їх види та порядок налагодження; методи оптового продажу 

сільськогосподарської продукції в тому числі через товарні біржі,  основні 

покупці продукції сільськогосподарського підприємства; оперативний облік і 

контроль за виконанням зобов’язань, передбачених угодами та договорами. 

 Укладання договорів та угод, оформлення документації з оперативного 

обліку виконання договорів. 

Ознайомлення та описання порядку забезпечення підприємства 

сільськогосподарською технікою, запасними частинами, пальним, 

мастилами, добривами та організація технічного обслуговування 

сільськогосподарської техніки. 

Взяти участь у заключенні зовнішньоекономічних контрактів та 

оформленні документів із зовнішньоекономічних операцій. 

 

6. Робота дублером бухгалтера 

 

Ознайомлення і складання документації з обліку касових документів, 

банківських та розрахункових. 

Складання документів із нарахуванням  заробітної плати. 

Оформлення документів за розрахунками з бюджетом, податками і 

платежами, реалізацією продукції; веденням розрахунків із покупцями і 

замовниками. 
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ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН   2 

 

№ Зміст виробничої практики 

Тривалість 

робочих 

днів 

 1.  Практика на переробних (заготівельних) 

підприємствах (організаціях) 

 

1.1. Ознайомлення з організаційно-виробничою структурою, 

системою обліково-економічної та комерційної  

діяльності 

2 

 2. Робота дублером  

2.1. Керівника (менеджера)  цеху з переробки  основних видів 

продукції та заготівлі продукції (сировини) 

4 

2.2. Відповідального працівника з контролю за якістю 

продукції 

2 

2.3. Завідувача складу (бази) продукції та матеріалів 3 

2.4. Керівника служби з реалізації продукції, матеріально-

технічного забезпечення і зовнішньоекономічних зв’язків 

4 

2.5. Бухгалтера 2 

 3. Оформлення звіту-щоденника про проходження 

практики 
1 

 Разом 18 

 

Практика на переробних (заготівельних) підприємствах 

(організаціях) 

 

1. Ознайомлення з організаційно-виробничою структурою, системою 

обліково-економічної та комерційної діяльності 

 

      Ознайомлення з виробничою й управлінською структурою, діловодством, 

виробничими й економічними показниками роботи та комерційною діяльністю 

переробного (заготівельного) підприємства. 

 

2. Робота дублером керівника (менеджера) цеху з переробки основних 

видів продукції та заготівлі продукції (сировини) 

 

Ознайомлення з посадовими обов’язками керівника (менеджера) цеху із 

переробки та заготівлі продукції, спеціалізацією і потужністю підприємства, 

технологічними процесами, організацією праці, розпорядком дня, 

прогнозуванням, обліком і звітністю. 

 Організація виробництва, контроль за якістю робіт і продукції. 

 Оформлення документів на прийняття та відправку продукції. 

Взяти участь у визначенні потреби в продукції, складати договори на її 

постачання.  
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3. Робота дублером відповідального працівника з контролю за якістю 

продукції 

 

Ознайомлення з посадовими обов’язками відповідального працівника. 

Ознайомлення з асортиментом продукції, яку випускає переробне 

підприємство, з основними показниками стандартів на дану продукцію. 

Взяти участь у визначенні якості продукції, відборі зразків для аналізу. 

Взяти участь у складанні актів, оформленні сертифікатів та посвідчення 

якості продукції. 

 

4. Робота дублером завідувача складу (бази) продукції та матеріалів 

 

Ознайомлення з організацією  складського господарства, порядком 

зберігання продукції, її приймання та видачі. 

Вивчення  організації обліку продукції і тари на складах.  

Взяти участь в оформленні результатів  інвентаризації та розрахунків втрат 

при зберіганні. 

Ознайомлення з організацією обліку на складах та складання звітності. 

 

5. Робота дублером керівника служби з реалізації продукції, матеріально-

технічного забезпечення і зовнішньоекономічних зв’язків 

 

Ознайомлення з організацією служби з реалізації продукції та матеріально-

технічного забезпечення. 

Взяти участь у складанні програми збутової діяльності переробного 

(збутового) підприємства. 

Ознайомлення з організацією взаємовідносин підприємства і товарної біржі 

чи брокерської контори, порядком участі підприємства у біржових торгах. 

 Взяти участь в укладанні договорів. Взяти участь у заключенні 

зовнішньоекономічних контрактів та оформленні документів із 

зовнішньоекономічних операцій. 

 

6. Робота дублером бухгалтера 

 

Ознайомлення і складання документації з обліку касових документів, 

банківських та розрахункових. 

Складання документів із нарахуванням  заробітної плати. 

Оформлення документів за розрахунками з бюджетом, податками і 

платежами, реалізацією продукції; веденням розрахунків із покупцями і 

замовниками. 
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ДОДАТОК 1 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

ВСП «РІВНЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ НУБІП УКРАЇНИ» 
 

 

 
 

 

ЗВІТ-ЩОДЕННИК 
 

 

з виробничої практики  

відділення економічне 

циклова комісія економічних дисциплін 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст 

галузь знань   07 Управління та адміністрування 

спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 

 

 

Допущено  до захисту     Виконав  

з рейтингом  ___________    студент (ка) 31 – К групи  

«___»  __________ 20__ р.    _________________________ 

              
                        (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Рейтинг під час захисту              Керівник практики: 

Підсумковий рейтинг      від вищого навчального закладу 

Оцінка        Олійник Ганна Анатоліївна 

«___»  __________ 20__ р.              Члени комісії: 

              

Підпис                    
      

(підпис)                      (прізвище, ініціали) 
 

 

 

Рівне – 2017 
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ДОДАТОК 2 
                      

               КЕРІВНИКУ 

       ________________________________ 
      ________________________________ 

    

   НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ 

/є підставою для зарахування на практику/ 

 Згідно з угодою від „_____” ________________ 20____   року   №  ___________,  яку укладено з  

 

__________________________________________________________________________________________ 
(повне найменування підприємства, організації, установи) 

 

направляємо на практику студента 

__________________________________________________________________________________________  
(ПІП) 

ІІІ  курсу, який навчається на економічному відділенні, спеціальність 076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність, галузь знань 07 Управління та адміністрування  

Назва практики – виробнича 

 Строки практики з „___” _______________ 20___  року 

                 по „___” _______________ 20___ року 

Керівник практики від  циклової комісії    викладач Олійник Ганна Анатоліївна   
                                                             (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

М.П.            Керівник виробничої практики ВНЗ     ________________       Качановський О.І. 
                                                                                                                             (підпис)                    (прізвище та ініціали) 

 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 
 

                  

                                                            

ПОВІДОМЛЕННЯ 

      студент ВСП «Рівненський коледж НУБіПУ» 
      _____________________________________________________________________________________ 
                                                                                           ( прізвище, ім’я, по батькові) 

      ІІІ  курсу, який навчається на економічному відділенні за спеціальністю 076 Підприємництво,  

торгівля та біржова діяльність                                (курс, відділення, спеціальність) 

       

Прибув „___” ______________20___ року до 

_____________________________________________________________________________________  
                                                                   (назва підприємства, організації, установи) 

        та приступив до практики.   

Наказом по підприємству (організації, установі)  від „____” _____________ 20___ року №_______   

студент _______________________________________________________ зарахований на посаду 
      ___________________________практикантом____________________________________________________ 
                                                             (штатну, дублером, штатну роботу, практикантом)  
      ___________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                        (штатні посади  назвати конкретно) 

      Керівником практики від підприємства (організації, установи) призначено  
      ___________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                         (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

      Керівник підприємства (організації, установи)  __________  ____________________________________  
                        (підпис)                                  (посада, прізвище, ім’я, по батькові)                               

       М.П.                                                “____”___________20__ року 
         

 Керівник практики від вищого навчального закладу           циклова комісія економічних дисциплін 

                                    (назва циклової комісії)                                                             

________________        викладач Олійник Ганна Анатоліївна   

          (підпис)                             (посада, прізвище, ім’я, по батькові)                             “____”___________20___ року 
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ДОДАТОК 3 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

ВСП «РІВНЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ НУБІП УКРАЇНИ» 
 

 
 

 
 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 

 
ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

(вид і назва практики) 

 

студента ________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Відділення  економічне 

 

Циклова комісія  економічних дисциплін 

 

освітньо-кваліфікаційний рівень  молодший спеціаліст 

 

напрям підготовки  6.030507  «Комерційна діяльність» 

 

спеціальність  5.03050702  «Комерційна діяльність» 

 

ІІІ  курс,  31-К група  
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Студент ______________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

прибув на підприємство (організацію, установу) 

______________________________________________________________ 

 
М.П. Печатка 

підприємства, організації, установи    «___» _________ 20__ року 
 

____________     ________________________________________________ 
(підпис)    (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи 

______________________________________________________________ 

 
М.П. Печатка 

підприємства, організації, установи    «___» _________ 20__ року 

 

_____________     ________________________________________________ 
(підпис)    (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 
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Календарний графік проходження виробничої практики 

на переробному (заготівельному) підприємстві (організації) 

 

№ 

з/п 
Назва роботи 

Тижні проходження 

практики 

Відмітка про 

виконання, 

оцінка, 

сторінки 
1 2 3 

1. Ознайомлення з організаційно-

виробничою структурою, системою 

обліково-економічної та комерційної 

діяльності 

    

 Ознайомлення з виробничою й 

управлінською структурою, діловодством, 

виробничими та економічними показниками 

роботи. 

   

 

 Ознайомлення з комерційною діяльністю 

підприємства.  
   

 

 2. Робота дублером     

2.1. Робота дублером керівника (менеджера) 

цеху з переробки основних видів 

продукції та заготівлі продукції 

(сировини) 

   

 

 Ознайомлення з посадовими обов’язками 

керівника (менеджера) цеху із переробки та 

заготівлі продукції, спеціалізацією і 

потужністю підприємства, технологічними 

процесами. 

   

 

 Ознайомлення з організацією праці, 

розпорядком дня, прогнозуванням, обліком 

і звітністю. Організація виробництва, 

контроль за якістю робіт і продукції. 

   

 

 Оформлення документів на прийняття та 

відправку продукції.  

Участь у визначенні потреби в продукції, 

складання договорів на її постачання. 

   

 

2.2. Робота дублером відповідального 

працівника з контролю за якістю 

продукції 

   

 

 Ознайомлення з посадовими обов’язками 

відповідального працівника. 

Ознайомлення з асортиментом продукції, 

яку випускає переробне підприємство, з 

основними показниками стандартів на дану 

продукцію. 

   

 

 Взяти участь у визначенні якості продукції, 

відборі зразків для аналізу.  

Взяти участь у складанні актів, оформленні 

сертифікатів та посвідчення якості 

продукції. 

   

 

2.3. Робота дублером завідувача складу (бази) 

продукції та матеріалів 
   

 

 Ознайомлення з організацією  складського 

господарства, порядком зберігання 

продукції, її приймання та видачі. 

Вивчення  організації обліку продукції і 

тари на складах.  

   

 

 Участь в оформленні результатів      
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інвентаризації та розрахунків втрат при 

зберіганні. 

Ознайомлення з організацією обліку на 

складах та складання звітності. 
2.4. Робота дублером керівника служби з 

реалізації продукції, матеріально-

технічного забезпечення і 

зовнішньоекономічних зв’язків 

   

 

 Ознайомлення з організацією служби з 

реалізації продукції та матеріально-

технічного забезпечення. Участь у 

складанні програми збутової діяльності 

переробного (збутового) підприємства. 

   

 

 Ознайомлення з організацією 

взаємовідносин підприємства і товарної 

біржі чи брокерської контори, порядком 

участі підприємства у біржових торгах. 

 

  

 

 Участь в укладанні договорів. 

Участь в укладанні зовнішньоекономічних 

контрактів та оформленні документів із 

зовнішньоекономічних операцій. 

 

  

 

2.5. Робота дублером бухгалтера     

 Ознайомлення і складання документації з 

обліку касових документів, банківських та 

розрахункових. 

Складання документів із нарахуванням  

заробітної плати. 

 

  

 

 Оформлення документів за розрахунками з 

бюджетом, податками і платежами, 

реалізацією продукції; веденням 

розрахунків із покупцями і замовниками. 

 

  

 

3. Оформлення звіту-щоденника з 

проходження практики 

 
  

 

 
 

 

Керівники практики: 

 

від вищого навчального закладу   ______ _____________ 
   (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 

від підприємства, організації, установи  ______ _____________ 
           (підпис)     (ініціали та прізвище) 
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Робочі записи під час практики  

(коротка характеристика підприємства) 
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Відгук і оцінка роботи студента на практиці 

на підприємстві «                                                       » 
(назва підприємства, організації,  установи) 

 

Під час проходження виробничої практики в період з _____________20___р. 

на підприємстві «______________________________________________________» 

 

 Студент 31-К групи ____________________________________________ 

проявив себе як професійний і відповідальний працівник. 

Впродовж проходження виробничої практики ознайомився з організаційно-

виробничою структурою, обліково-економічною та комерційною діяльністю 

підприємства «______________________________». 

Працював дублером керівника виробничого підрозділу – цеху виробництва 

_____________________________(наприклад, кондитерських виробів), вивчив 

роботу відповідального працівника з контролю якості продукції, роботу 

завідувача складу продукції та матеріалів, керівника комерційної служби з 

реалізації продукції та матеріально-технічного забезпечення, вивчив роботу 

бухгалтера. 

Брав участь у розстановці робітників у цеху, контролі якості ____________ 

(наприклад, напівфабрикатів, сировині), визначенні потреби у продукції та 

складанні змінної заявки, відборі зразків сировини та готової продукції для 

визначенні її якості у лабораторії, складанні програми збутової діяльності, 

прийманні сировини і відправці готової продукції у торгівлю.  

Набув практичних вмінь і навичок оформлення документів на відправку 

продукції; складання актів за результати приймання сировини та актів на 

списання; укладання договорів; документів із нарахування заробітної плати; 

оформлення документів за розрахунками з бюджетом, податками і платежами; 

ведення розрахунків із покупцями і замовниками; оформлення документів на 

реалізацію продукції. 

Завдання, передбачені тематичним планом виробничої практики, виконував 

швидко та ефективно, допомагав у різних виробничих ситуаціях, що виникали на 

підприємстві. Вміло застосовував теоретичні знання, здобуті у коледжі, в 

практичній діяльності.  

Студент _____________________________________________________ 

програму виробничої практики виконав повністю, звіт-щоденник оформив у 

повному обсязі, заслуговує на оцінку «______________________».  

 

 

Керівник практики від підприємства, 

організації, установи                  ___________ ____________________ 
(підпис)   (ініціали та прізвище) 

 

М.П.        «___» _______ 20__ року 
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Відгук осіб, які перевіряли проходження практики 
 

 

 

 

 

 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу 

про проходження практики 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата складання заліку «____» _______________ 20___ року   

Оцінка:  

за національною шкалою ____________________  
(словами) 

кількість балів _________________________________ 
(цифрами і словами) 

за шкалою ECTS __________________________        

 

Керівник практики  

від  вищого навчального закладу_________________      Г.А. Олійник  
(підпис)      (ініціали та прізвище) 
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ДОДАТОК 4 

Календарний графік проходження практики 

на сільськогосподарському підприємстві 

 

№ 

з/п 
Назва роботи 

Тижні проходження 

практики 

Відмітка про 

виконання 

(відповідна сторінка, 

оцінка, підпис) 
1 2 3 

1. Ознайомлення з організаційно-виробничою 

структурою, системою обліково-економічної 

та комерційної діяльності 

    

 Ознайомлення з розміщенням господарства, 

управлінською та виробничою структурою. 
   

 

 Ознайомлення зі спеціалізацією, виробничими 

та економічними показниками діяльності, 

комерційною діяльністю підприємства.  

   
 

 2. Робота дублером     

2.1. Робота дублером керівника (менеджера) 

колективу виробничого підрозділу та 

керівника підсобного (промислового) 

підрозділу 

   

 

 Ознайомлення з посадовими обов’язками 

керівників і спеціалістів виробничих підрозділів, 

технологічними процесами, 

внутрішньогосподарською організацією праці. 

   

 

 Участь у розстановці працівників, механізмів, 

контролювання якості робіт, приймання готової 

продукції, участь у нараховуванні заробітної 

плати, підведенні підсумків виконання робіт та 

підготовці і проведенні виробничих нарад. 

Ознайомлення з організацією обліку 

матеріальних цінностей і оперативного обліку у 

виробничому підрозділі. 

   

 

 Ознайомлення з посадовими обов’язками 

керівників і спеціалістів підсобних 

(промислових) підприємств, спеціалізацією і 

потужністю підприємств, технологічними 

процесами, організацією праці, розпорядком 

дня, обліком і звітністю. 

Участь в оформленні документів на приймання і 

відправку продукції (товарів). 

   

 

2.2. Робота дублером комірника (завідувача 

продовольчого та матеріального складу) 
   

 

 Ознайомлення з організацією зберігання, 

порядком надходження і видачі товарно-

матеріальних цінностей. 

Вивчення організації обліку товарно-

матеріальних цінностей на складі. 

   

 

 Зняття копій первинних документів та складання 

звіту про рух матеріальних цінностей. 

Ознайомлення з організацією обліку на складах і 

порядком складання звіту про рух матеріальних 

цінностей. 

   

 

2.3. Робота дублером відповідального працівника 

з контролю за якістю продукції 
   

 

 Ознайомлення з дотриманням господарством 

державних стандартів на сільськогосподарську 

продукцію.  

Участь у роботі щодо визначення якості 

продукції органолептичним і вимірювальним 
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способами у відборі середнього зразка на різні 

види продукції, проведенні аналізів. 

 Участь у складанні актів, оформленні 

сертифікатів та посвідчень. 

2.4. Робота дублером керівника служби з 

реалізації продукції, матеріально-технічного 

забезпечення і зовнішньоекономічних 

зв’язків 

    

 Ознайомлення та описання організації 

комерційної діяльності сільськогосподарського 

підприємства: обов’язки працівників, 

організація реклами, вивчення попиту та 

пропозиції; ціноутворення; господарські зв’язки, 

їх види та порядок налагодження; методи 

оптового продажу сільськогосподарської 

продукції в тому числі через товарні біржі,  

основні покупці продукції 

сільськогосподарського підприємства. 

    

 Організація оперативного обліку і контролю за 

виконанням зобов’язань, передбачених угодами 

та договорами. 

Укладання договорів та угод, оформлення 

документації з оперативного обліку виконання 

договорів. 

    

 Ознайомлення та описання порядку 

забезпечення підприємства 

сільськогосподарською технікою, запасними 

частинами, пальним, мастилами, добривами та 

організація технічного обслуговування 

сільськогосподарської техніки. 

    

 Участь в укладанні зовнішньоекономічних 

контрактів та оформленні документів із 

зовнішньоекономічних операцій. 

    

2.5. Робота дублером бухгалтера     

 Ознайомлення і складання документації з обліку 

касових документів, банківських та 

розрахункових. 

Складання документів із нарахуванням  

заробітної плати. 

    

 Оформлення документів за розрахунками з 

бюджетом, податками і платежами, реалізацією 

продукції; веденням розрахунків із покупцями і 

замовниками. 

    

3. Оформлення звіту-щоденника з проходження 

практики 
    

 

Керівники практики: 

від коледжу    ________________     ____________________ 
      (підпис)   (прізвище та ініціали) 

 

від підприємства   ________________     ____________________ 
      (підпис)   (прізвище та ініціали) 
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ДОДАТОК 5 

Календарний графік проходження практики 

на переробному (заготівельному) підприємстві (організації) 

 

№ 

з/п 
Назва роботи 

Тижні проходження 

практики 

Відмітка про 

виконання, 

оцінка, 

сторінки 
1 2 3 

1. Ознайомлення з організаційно-

виробничою структурою, системою 

обліково-економічної та комерційної 

діяльності 

    

 Ознайомлення з виробничою й 

управлінською структурою, діловодством, 

виробничими та економічними показниками 

роботи. 

   

 

 Ознайомлення з комерційною діяльністю 

підприємства.  
   

 

 2. Робота дублером     

2.1. Робота дублером керівника (менеджера) 

цеху з переробки основних видів 

продукції та заготівлі продукції 

(сировини) 

   

 

 Ознайомлення з посадовими обов’язками 

керівника (менеджера) цеху із переробки та 

заготівлі продукції, спеціалізацією і 

потужністю підприємства, технологічними 

процесами. 

   

 

 Ознайомлення з організацією праці, 

розпорядком дня, прогнозуванням, обліком 

і звітністю. Організація виробництва, 

контроль за якістю робіт і продукції. 

   

 

 Оформлення документів на прийняття та 

відправку продукції.  

Участь у визначенні потреби в продукції, 

складання договорів на її постачання. 

   

 

2.2. Робота дублером відповідального 

працівника з контролю за якістю 

продукції 

   

 

 Ознайомлення з посадовими обов’язками 

відповідального працівника. 

Ознайомлення з асортиментом продукції, 

яку випускає переробне підприємство, з 

основними показниками стандартів на дану 

продукцію. 

   

 

 Взяти участь у визначенні якості продукції, 

відборі зразків для аналізу.  

Взяти участь у складанні актів, оформленні 

сертифікатів та посвідчення якості 

продукції. 

   

 

2.3. Робота дублером завідувача складу (бази) 

продукції та матеріалів 
   

 

 Ознайомлення з організацією  складського 

господарства, порядком зберігання 

продукції, її приймання та видачі. 

Вивчення  організації обліку продукції і 

тари на складах.  
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 Участь в оформленні результатів  

інвентаризації та розрахунків втрат при 

зберіганні. 

Ознайомлення з організацією обліку на 

складах та складання звітності. 

   

 

2.4. Робота дублером керівника служби з 

реалізації продукції, матеріально-

технічного забезпечення і 

зовнішньоекономічних зв’язків 

   

 

 Ознайомлення з організацією служби з 

реалізації продукції та матеріально-

технічного забезпечення. Участь у 

складанні програми збутової діяльності 

переробного (збутового) підприємства. 

   

 

 Ознайомлення з організацією 

взаємовідносин підприємства і товарної 

біржі чи брокерської контори, порядком 

участі підприємства у біржових торгах. 

 

  

 

 Участь в укладанні договорів. 

Участь в укладанні зовнішньоекономічних 

контрактів та оформленні документів із 

зовнішньоекономічних операцій. 

 

  

 

2.5. Робота дублером бухгалтера     

 Ознайомлення і складання документації з 

обліку касових документів, банківських та 

розрахункових. 

Складання документів із нарахуванням  

заробітної плати. 

 

  

 

 Оформлення документів за розрахунками з 

бюджетом, податками і платежами, 

реалізацією продукції; веденням 

розрахунків із покупцями і замовниками. 

 

  

 

3. Оформлення звіту-щоденника з 

проходження практики 

 
  

 

 

 

 

Керівники практики: 

від коледжу    ________________     ____________________ 
      (підпис)   (прізвище та ініціали) 

 

від підприємства (організації)   ________________     ____________________ 
      (підпис)   (прізвище та ініціали) 
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ДОДАТОК 6 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ  

ЗВІТУ-ЩОДЕННИКА З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

  

 

Вид навчальної діяльності 

 

Рейтинг, який отримує 

(або втрачає) студент за 

 

дотримання 

вимог  
(плюс балів) 

порушення 

вимог  
(мінус балів) 

1. Відповідність змісту звіту-

щоденника програмі практики, 

повнота висвітлення питань (Р1) 

25 1-10 

2. Наявність відгуку і оцінки 

роботи  (характеристики) студента-

практиканта, затвердженої 

керівником практики від 

підприємства (організації) (Р2) 

5 0-4 

3. Наявність додатків, їх 

відповідність змісту звіту-

щоденника (Р3) 

8 0-7 

4. Наявність ілюстративного 

матеріалу (схем, таблиць, 

малюнків, діаграм, графіків) (Р4) 

7 0-6 

5. Відповідність оформлення 

звіту-щоденника вимогам 

методичних вказівок (Р5) 

5 0-4 

6. Захист звіту-щоденника (Р6)  від 20 до 50 балів 

 

 

Обов’язковий рейтинг Р0 = Р1 + Р2 + Р3 + Р4 + Р5 

 

Студент допускається до захисту роботи за умови, що Р0  не менше 30 балів. 

                                                      

         Р0 + Р6 

Заліковий рейтинг  Рзал   =             2 

 

 

   

 

 

 


