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ВСТУП 

 
Практична підготовка фахівців у закладах вищої освіти дозволяє 

здобувачам вищої освіти закріпити отримані теоретичні знання та набути 

практичного досвіду зі спеціальності. Практична підготовка фахівця має 

велику вагу серед вимог роботодавців, отриманий на під час практики 

досвід, дозоляє випускникові конкурувати на ринку праці та робити 

свідомий вибір подальшої діяльності. 

Торговельна практика є невід’ємною складовою процесу підготовки 

фахівців освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у Національному 

університеті «Чернігівська політехніка». 

Практика проводиться наприкінці ІV семестру на підприємствах різних 

форм власності, торговельної чи виробничої сфери, діяльність яких 

пов’язана з торгівлею товарами та послугами. Вона спрямована на 

закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами вищої освіти за час 

навчання, набуття та удосконалення практичних навичок і умінь за 

спеціальністю. 

Організація практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

здійснюється відповідно до «Положення про проведення практики 

здобувачів вищої освіти Національного університету «Чернігівська 

політехніка»» (введено в дію наказом ректора №26 від 31.08.2020 р.), 

освітньо-професійної програми та навчального плану зі спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Методичні вказівки для проходження торговельної практики є 

навчально-методичним документом, що визначає загальні питання 

організації, зміст і порядок проходження та підведення підсумків практики, 

згідно з яким розраховується навчальне навантаження і регламентується 

діяльність керівників практики від закладу вищої освіти, керівників від 

підприємств і студентів упродовж періоду її проходження. 
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТОРГОВЕЛЬНУ ПРАКТИКУ 

 
Практична підготовка фахівців спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» проводиться системно із послідовним 

закріпленням теоретичних знань про торговельний процес на підприємствах 

різних форм власності, поетапним переходом від теоретичного ознайомлення до 

вивчення технологічних особливостей, порядку приймання товарів за кількістю 

та якістю, організації зберігання та реалізації з послідовним ускладненням задач, 

які ставляться перед ЗВО. З метою реалізації системного підходу здобувачі 

вищої освіти крім аудиторних занять проходять на другому курсі торговельну 

практику. 

Метою торговельної практики є: 

– формування у здобувачів вищої освіти професійних умінь і навичок щодо 

прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних 

ринкових умовах; 

– поглиблення та закріплення теоретичних знань; 

– опанування ЗВО сучасних прийомів та методів праці для застосування їх у 

майбутній професійній діяльності; 

– виховання у здобувачів вищої освіти потреби постійно вдосконалювати 

свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності. 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти передбачає безперервність 

та послідовність отримання потрібного обсягу практичних знань і умінь 

відповідно до рівня вищої освіти «бакалавр». 

Організаційні аспекти проходження торговельної практики на всіх етапах 

передбачають: 

– послідовне розширення теоретичних знань і практичних навичок   ЗВО; 

– ускладнення завдань при переході від одного етапу практики до  

іншого; 

– встановлення зв’язку між теоретичними та практичними навичками. 

Під час проходження торговельної практики ЗВО повинен опанувати 
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систему вмінь і набути навички щодо вирішення типових завдань відповідно до  

посад, що може обійняти випускник. 

Завданням практики є:  

- набуття ЗВО професійних навичок за спеціальністю; 

- вивчення технології торговельних процесів; 

- пізнання основ торговельних процесів з точки зору науки і практики; 

- розширення, систематизація та закріплення знань, набутих у процесі 

навчання, розвиток навичок науково-дослідної роботи; 

- збір статистичних матеріалів та аналіз фактичних результатів діяльності 

підприємства - об’єкта практики; 

- розробка та обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення окремих 

складових торговельної діяльності підприємства на майбутнє. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, проходження 

торговельної практики забезпечує формування у здобувачів вищої освіти  

наступних фахових компетентностей та результатів навчання: 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. 

ЗК 7. Здатність працювати в команді. 

ЗК 10. Здатність діяти відповідально та свідомо 

Фахові компетентності: 

СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, 

інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування 

підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

СК 3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин. 

СК 4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

СК 5. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. 
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СК 6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-

правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності. 

СК 7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і 

біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в 

професійних цілях 

ПРН 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та 

вирішення завдань за різних  практичних ситуацій в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності. 

ПРН 4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні 

технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у 

сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  

ПРН 5. Організувати пошук, самостійний вибір, якісну обробку інформації 

з різних джерел та формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності  

ПРН 6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної 

взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей. 

ПРН 9. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної соціальної і правової держави  

ПРН 10. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі 

етичних, культурних, наукових  цінностей і досягнень суспільства  

ПРН 12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування 

управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, 

торговельних і біржових структур. 
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ПРН 13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур. 

ПРН 14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності. 

ПРН 15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів. 

ПРН 16. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати його на 

практиці. 

ПРН 17. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у 

кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів. 

 

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

Торговельна практика проводиться на базах практики, які відповідають 

певним вимогам. Об'єктами торговельної практики можуть бути підприємства 

різних форм власності, видів господарської діяльності, організаційно-правового 

статусу, які є юридичними особами і функціонують на ринку не менше двох 

років та здійснюють виробничо-торговельну, комерційну, посередницьку, 

оптово-збутову та інші види діяльності. Підприємства повинні відповідати 

сучасним вимогам організації управлінського процесу та виробничо-

господарської діяльності. На таких підприємствах повинні застосовуватись 

передові форми та методи торговельної, комерційної і маркетингової діяльності, 

бухгалтерського обліку, впроваджуватись прогресивні технології виробництва, 

організації праці та управління. Крім того, штат підприємства має бути 

укомплектований висококваліфікованими фахівцями, здатними створити умови 

здобувачам вищої освіти для набуття професійних навичок. 
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Підставою для проходження практики є договір між університетом і 

підприємством (організацією), на підставі якого зазначається місце та термін 

проходження практики та призначається керівник від бази практики. 

Об’єкти практики ЗВО вибирають самостійно або з допомогою керівника, 

що призначається випусковою кафедрою. Список сформованих баз практик 

погоджується з директором ННІ менеджменту, харчових технологій та торгівлі, 

навчальним відділом і оформлюється наказом ректора. Після підписання наказу 

зміни з організаційних питань торговельної практики не допускаються. 

Випускова кафедра є основним підрозділом, який організовує i проводить 

торговельну практику. 

Випусковою кафедрою здійснюється: 

– організаційно-методичне забезпечення практики; 

– безпосередня організація практики на підприємствах; 

– науково-методичне керівництво практикою; 

– контроль за організацією i проведення практики; 

– підготовка i підведення підсумків практики; 

– аналіз результатів практики та розробка рекомендацій щодо її 

удосконалення. 

Навчально-методичне керівництво торговельною практикою здійснюють 

досвідчені викладачі випускової кафедри. 

Керівник практики від випускової кафедри зобов’язаний: 

- видати ЗВО програму практики, направлення на підприємство, а також 

обговорити завдання і мету практики; 

- скласти разом із здобувачами вищої освіти календарний графік 

проходження  практики; 

- ознайомити ЗВО з формами контролю та звітності про практику; 

- консультувати та допомагати  ЗВО з оформлення  щоденника та звіту з 

практики; 

- перевіряти правильність оформлення щоденників за підсумками  

торговельної практики; 
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- організувати прийом та захист звітів з практики ЗВО в університеті чи 

на базі практики. 

Здобувачі вищої освіти зобов’язані:  

 до початку практики одержати у керівника практики від випускової 

кафедри щоденник, методичні матеріали (програму, методичні 

рекомендації) та консультації щодо оформлення всіх необхідних 

документів;  

 подати направлення на практику керівництву підприємства; 

 зробити відмітку про прибуття на практику в щоденнику; 

 ознайомитися з розпорядженням по підприємству про проходження 

практики та призначення керівника практики від підприємства; 

 пройти інструктаж з техніки безпеки та охорони праці на підприємстві; 

 з’ясувати з керівником практики від підприємства свої обов’язки під час 

проходження практики, отримати необхідні службові документи, посадові 

інструкції тощо; 

 нести відповідальність за виконану роботу та її результати, показувати 

приклад свідомого і сумлінного ставлення до праці;  

 своєчасно надати керівнику щоденник практики та звіт про її 

проходження. В термін, встановлений графіком навчального процесу, 

скласти диференційований залік з практики. 

 

3 ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

 

Відповідно до навчального плану кваліфікаційного рівня «бакалавр» за 

спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

торговельна практика має загальну тривалість 2 тижні. 

При проходженні торговельної практики ЗВО повинен розкрити наступні 

питання: 

1 Загальна характеристика підприємства (установи, організації) 
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1.1 Загальна довідка про підприємство (установу,  організацію) 

1.2 Історичний розвиток підприємства (установи, організації) 

1.3 Організаційна структура підприємства (установи, організації) 

1.4 Характеристика асортименту товарів/продукції підприємства 

(установи, організації) 

2 Характеристика матеріально-технічного забезпечення діяльності 

підприємства (установи, організації) 

2.1 Склад приміщень підприємства (установи, організації) 

2.2 Характеристика обладнання та інвентаря 

3 Організація торговельного процесу на підприємстві (установі, 

організації) 

3.1 Приймання 

3.2 Зберігання 

3.3 Розміщення у торговому залі 

3.4 Реалізація кінцевому споживачеві 

4 Економічні показники діяльності підприємства (установи, організації) 

 

Пояснення щодо викладення основного матеріалу у звіті з практики: 

1 Загальна характеристика підприємства, установи, організації. В 

даному питанні необхідно надати загальну довідку про підприємство: назва, 

форма власності, юридична адреса, мета та предмет діяльності відповідно до 

установчих документів, органи управління, історія розвитку підприємства, 

передумови його створення, особливості функціонування. У звіті доцільно 

представити організаційну структуру підприємства у вигляді схеми із вказанням 

підрозділів підприємства, кількості працюючих осіб, посад керівників та 

підпорядкування. 

Для розкриття особливостей організації торговельної діяльності слід 

представити короткий аналіз асортименту товарів (робіт, послуг), з якими 

пов’язана діяльність підприємства, та процес його формування. 

Джерела інформації: Статут, Установчий договір, Свідоцтво про 
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державну реєстрацію, довідка зі статуправління, довідка про засновників, 

протоколи зборів засновників, посадові інструкції, прайс-листи. 

2 Характеристика матеріально-технічного забезпечення діяльності 

підприємства (установи, організації).  

Для характеристики матеріально-технічного забезпечення слід дослідити 

приміщення підприємства (установи, організації) та обладнання і інвентар, що 

використовуються у торговельній діяльності. 

Попередньо слід зазначити класифікаційну приналежність 

досліджуваного підприємства: оптова чи роздрібна торгівля або надання 

послуг; розмір торговельної площі (дрібні, середні, великі), форма продажу 

(індивідуальне, самообслуговування), контингент споживачів (міські або 

сільські жителі, підприємства), тип споруди (окрема будівля, прибудова, 

суміщені), ціновий рівень товарів (середні, низькі, елітні), розміщення 

підприємства на території (житлова забудова, загальноміського значення, 

сільська місцевість…), товарна спеціалізація (універсальні, комбіновані, 

спеціалізовані…). 

Склад приміщень підприємства (установи, організації) розглядають 

через наведення схеми приміщень та зазначення їх призначення у 

торговельному процесі: торговельні, складські, підсобні, адміністративні. 

Відповідно визначається площа наведених приміщень та розраховується 

структура площ магазину. Структура площ магазину відображає 

співвідношення питомої ваги окремих видів площ магазину, наприклад, частка 

торгової площі магазину в загальній площі Чтп розраховується за формулою: 

 Чтп =
𝑆торг

𝑆заг
∗ 100% (1) 

де Sторг – торгова площа магазину, м2; 

Sзаг – загальна площа магазину, м2. 

Практикою вітчизняної торгівлі рекомендується забезпечувати значення 

даного показника для магазинів самообслуговування в розмірі 65–70 %; дещо 

вищим (до 80 %) цей показник може бути за умови впровадження 
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прогресивних варіантів організації технологічних процесів. 

У технологічному процесі торгівлі суттєве значення має технологічне 

оснащення. ЗВО при проходженні практики повинні ознайомитися з 

основними групами обладнання та інвентарю, що використовується на діючих 

підприємствах. У звіті наводяться схема розташування обладнання, фото та 

приклади торговельного, складського та вантажного обладнання та коротка 

характеристика і методи роботи з інвентарем, схема розташування обладнання. 

Для визначення ефективності використання обладнання на підприємстві 

ЗВО розраховують коефіцієнти демонстраційної (2) та установчої (3) площі, 

місткості меблів (3): 

демонстраційної 

площі: 
Кд =

𝑆викладки
𝑆торг.залу

 (2) 

установочної площі: Ку =
𝑆устан

𝑆торг.залу
 (3) 

місткості меблів: Км =
Зт

𝑆устан
 (4) 

де Sвикладки – площа викладки товарів (сумарна площа всіх елементів 

обладнання, які використовуються для викладання товарів), м2; 

Sустан – установочна площа (сумарна площа розмірів проекцій 

обладнання на площу торгового залу), м2; 

Sторг.залу – площа торгового залу, м2; 

Зт – запас товарів, який розміщений у торгових меблях, грн. 

Джерела інформації: план евакуації, заміри, паспорти на обладнання, 

інструкції. 

3 Організація торговельного процесу на підприємстві (установі, 

організації) 

Типова структура і послідовність операцій торговельно-технологічного 

процесу в магазинах представлена на рисунку 1. 
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Рисунок 1 - Структура і послідовність операцій торговельно-технологічного 

процесу в магазинах 

У звіті ЗВО повинні надати коротку характеристику операцій торговельно-

технологічного процесу: приймання товарів, зберігання, розміщення у 

торговому залі, реалізація кінцевому споживачеві, із зазначенням відповідальних 

осіб, документального оформлення, обладнання та інвентарю, які 

використовуються при здійсненні операції. 

Джерела інформації: товарно-супроводжувальні документи, схеми 

викладки товарів, посадові інструкції, інструкції П-6 та П-7. 

4 Економічні показники діяльності підприємства (установи, 

організації) 

Серед показників діяльності підприємства розглядають прибуток, 

рентабельність, обсяги та рівень валових доходів, обсяги роздрібного 

надходження 
товарів

розвантаження 
транспорту

приймання 
товарів за 

кількістю та якістю

розпаковування 
товарів

• на фасування

• підготовка до продажу

• у ТЗ

• на зберігання

• підготовка товарів до 
продажу

• у ТЗ

переміщення 
товарів

у торговельний 
зал (ТЗ)

підготовка товару і 
ТЗ до початку 

роботи
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товарообігу, обсяги та рівень витрат обігу, товарообіг на 1м2 торгової площі, 

продуктивність праці (товарообіг на одного продавця/ працівника торгового 

залу/магазину), оборотність товарів. 

Джерела інформації: баланс, звіт про фінансові результати. 

 

4 ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

Звіт про торговельну практику відображає результати вивчення 

програмних питань, містить короткий і конкретний опис роботи, особисто 

виконаної здобувачем вищої освіти, висновки та пропозиції. Він повинен мати 

чітку побудову, логічну послідовність, аргументованість, доказовість висновків. 

Звіт має бути структурований наступним чином. Титульний аркуш є 

першим у звіті про практику і заповнюється здобувачем вищої освіти відповідно 

до рекомендованого прикладу, наведеному в додатку А. 

Зміст включає найменування всіх розділів і підрозділів з вказівкою номерів 

сторінок. А також вступ, висновки, перелік джерел посилання, додатки з 

вказівкою номерів сторінок. 

У звіті необхідно чітко розкрити зміст та результати виконаної роботи, 

уникати загальних фраз, тавтології, викривлення фактів. 

Текст звіту повинен бути поданий у відредагованому вигляді. Мова – 

державна.  

Перелік джерел посилання повинен включати обов’язково перелік 

звітності підприємства чи регіону та нормативно-правових документів, які 

використані при підготовці звіту. 

Звіт має бути не більше ніж 20-30 сторінок, оформлений згідно вимог 

ДСТУ 3008-2015 та методичних вказівок. Звіт з проходження практики друкують 

за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 

(210х297 мм) через півтора міжрядкових інтервали до 28-30 рядків на сторінці. 

Шрифт Times New Roman, розмір кегля - 14. Відступ першого рядка - 1,25 см.  
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Текст розміщується на аркуші з дотриманням таких розмірів параметрів 

сторінок: з лівого боку – не менш за 25 мм, з правого – не менш за 10 мм, зверху 

– не менш за 15 мм, знизу – не менш за 15 мм. 

Титульна сторінка містить найменування міністерства, вищого навчального 

закладу, прізвище, ім’я та по-батькові й інші відомості про автора, прізвище, 

вчене звання (посаду) наукового керівника; місто і рік (додаток А). 

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів 

та параграфів роботи. Зміст має включати усі заголовки, які є в роботі, 

починаючи зі вступу і закінчуючи додатками. 

Заголовки структурних частин звіту про проходження практики «ЗМІСТ», 

«ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ», «ДОДАТКИ» 

пишуться або друкуються великими літерами симетрично до тексту. Крапка в 

кінці заголовка не ставиться. 

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має 

дорівнювати одному інтервалу основного тексту. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, 

таблиць, формул подають арабськими цифрами без знаку «№». 

Першою сторінкою є титульна сторінка, яка включається до загальної 

нумерації сторінок і на якій номер сторінки не ставиться. Нумерація без крапки 

після неї проставляється у правому верхньому куті подальших сторінок. 

ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ, ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ 

ПОСИЛАННЯ, ДОДАТКИ, а також висновки до розділів не нумерують як 

розділи. Розділи нумерують послідовно суцільною нумерацією в межах основної 

частини звіту (між Вступом та Висновками). Перед назвою розділу вказується 

його номер без крапки. Наприклад, другий розділ основної частини: 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ МАГАЗИНУ №1 ТОВ «ЯНТАРЬ» 

 

Підрозділи нумерують послідовно суцільною нумерацією в межах розділу. 
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Перед назвою підрозділу ставиться номер розділу та номер підрозділу. Між 

номером розділу та номером підрозділу ставиться крапка. (1.2 Історичний 

розвиток ТОВ «Янтарь» – другий підрозділ першого розділу). 

Цифровий і текстовий матеріал рекомендується подавати у формі таблиць 

та рисунків.  

Ілюстрації позначають словом «Рисунок __ – » і нумерують послідовно в 

межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації 

складається з номера розділу та порядкового номера ілюстрації через крапку. 

Номер, назва ілюстрації та пояснювальні підписи розміщують послідовно 

під ілюстрацією по центру. Наприклад, другий рисунок першого розділу: 

 

 
Рисунок 1.2 – Структура асортименту алкогольної продукції на ринку 

Джерело: побудовано автором на основі джерел [3,4] 

 

Кожний розділ має містити щонайменше 1-2 ілюстрації та 1-2 таблиці. 

Ілюстрації слід наводити безпосередньо після тексту, де вони згадані 

вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації, розміщені на окремих сторінках 

роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрацію, розміри якої 

більше формату А4, рекомендується розміщувати у додатках. За потреби, 

ілюстрації доповнюють або поясненнями, або коментарем. 

Цифровий матеріал у роботі необхідно подавати у вигляді таблиці. 

Таблиця має мати назву та номер. Нумерують таблиці послідовно суцільною 

нумерацією в межах розділу арабськими цифрами (за винятком таблиць, що 

наводяться у додатках). Номер таблиці складається з номера розділу і 

порядкового номера таблиці, відокремлених між собою крапкою. У правому 
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верхньому куті над заголовком таблиці вказують «Таблиця __ – » та вказують 

назву таблиці. Наприклад: 

Таблиця 1.2 – Назва таблиці 

Заголовок 

графи 

Заголовок 

графи 

Заголовок 

графи 

Заголовок графи 

підзаголовок 

графи 

підзаголовок графи 

Заголовок 

рядка 

    

Заголовок 

рядка 

    

 

Посилання на таблиці вказують скорочено, наприклад, «… подано в табл. 

1.2» (друга таблиця першого розділу). Таблицю бажано розміщувати на одній 

сторінці. Слово «Таблиця __» вказують один раз справа над першою частиною 

таблиці. При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку у верхньому правому 

куті вказується «Продовження табл. 1.2» або «Закінчення табл. 1.2» Крім того, 

верхній рядок таблиці має містити заголовки стовпців. 

Назву таблиці розміщують над таблицею. Назва має бути стислою і 

відображати зміст таблиці. Потрібно уникати повторів тематичного заголовка у 

заголовках граф. Лаконічності потребують і назви заголовків рядків. Слова, що 

повторюються, слід виносити до узагальнюючих заголовків, об’єднувальних 

рубрик. 

При поділі таблиці на частини та перенесенні їх на наступну сторінку 

допускається її шапку або заголовки рядків заміняти відповідно номерами граф 

чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці. 

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з 

малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають 

самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків 

таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині. 

У таблиці слід обов’язково зазначати одиницю виміру (відповідно до 

стандартів); числові величини повинні мати однакову кількість десяткових 

знаків. 
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Якщо цифрові або інші дані в будь-якому рядку таблиці не наводяться, то 

в ньому ставиться прочерк (–). 

Формули нумерують у межах розділу арабськими цифрами. Номер 

формули складається з номера розділу та порядкового номера формули в розділі, 

відокремлених крапкою. Номери формул пишуть біля правого поля сторінки на рівні 

відповідної формули у круглих дужках, наприклад: (2.1) (перша формула другого 

розділу). Посилання на формули зазначають порядковим номером формули в 

дужках, наприклад: «... у формулі (2.1)». Пояснення значень символів і числових 

коефіцієнтів формули наводять під нею в тій послідовності, в якій вони подані у 

формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта записують з нового 

рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. 

Формули та рівняння виконуються у формульному редакторі Microsoft, 

розташовуються безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, 

посередині рядка. Вище і нижче формули повинно бути залишено не менше 

одного вільного рядка. 

Наприклад: 

Досліджувані показники якості переводяться у безрозмірний вигляд за 

допомогою формули: 

 P
i
=

p i− pi
бр

pi
ет
− p i

бр

, 
(2.1) 

 

де Pi - показник якості у безрозмірному вигляді; 

pi - i-тий показник якості у натуральному вигляді (абсолютний 

показник якості); 

pi
бр - бракувальне значення показника якості; 

pi
ет - еталонне значення показника якості. 

До переліку посилань слід включати джерела, на які у тексті є посилання, 

а також ті, які використано при викладі тих чи інших наукових положень. Список 

складається із законодавчих актів, нормативних матеріалів, вітчизняної та 

зарубіжної наукової, навчально-методичної та спеціальної літератури (словники, 

енциклопедії, довідники, методичні рекомендації тощо), фахових видань, 

ресурсів Інтернет.  
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Приклад оформлення бібліографічного опису у списку джерел наведено у 

додатку Б. 

Посилання у тексті роботи на джерела інформації слід зазначити 

порядковим номером посилань, виділеним двома квадратними дужками, 

наприклад: «... у працях [1-9] ....». 

Посилання на ілюстрації оформлюють порядковим номером ілюстрації: 

наприклад, «рис. 2.3»; на формули – порядковим номером формули; наприклад, 

«у формулі (3.1)». Посилання у тексті на таблиці пишуть скорочено: наприклад, 

«у табл. 1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вживати 

скорочене слово «дивись»: наприклад, «див. табл. 1.2». 

Різні службово-допоміжні матеріали (інструкції, методики, бланки 

документів, ілюстрації й ін.) варто виносити у додатки. При використанні бланку 

для наочності службового документу заповнити всі необхідні для його 

пояснення реквізити (графи). Ілюстрації і таблиці, при можливості, 

розташовуються так, щоб їх можна було розглянути без повороту сторінки або з 

поворотом по годинниковій стрілці. Вони розміщаються після першого 

згадування про них у тексті. 

Використані нормативні, адміністративні, правові, статистичні дані, 

методичні розрахунки і розробки підприємств, схеми, таблиці, графіки та інші 

інформаційні матеріали підприємства, де здобувач вищої освіти проходив 

практику, комплектуються у додатки згідно ДСТУ 3008-2015. 

Додаток повинен мати заголовок, надрукований малими літерами з першої 

великої літери симетрично до тексту сторінки. 

Праворуч над заголовком малими літерами з першої прописної 

(заголовної) друкується слово «Додаток» і поряд – прописна (заголовна) літера, 

що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, 

за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. 

Єдиний додаток позначається як додаток без літери. 
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Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах 

кожного додатка, наприклад: «рисунок Д. 1.2 – …..» – другий рисунок першого 

розділу додатка Д; «формула (А. 1)» – перша формула додатка А. 

 

5 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 

Після закінчення терміну торговельної практики здобувачі вищої освіти 

звітують на випусковій кафедрі про виконання програми практики. Загальна 

форма такої звітності – подання письмового звіту з позитивною відміткою 

керівника від підприємства. 

Крім того, подається щоденник практиканта з відгуком керівника від 

підприємства про виконання студентом програми практики. 

Звіт з практики разом зі щоденником подається у встановлений термін 

(у трьохденний термін по завершенні проходження практики) керівникові 

практики від випускової кафедри для перевірки, рецензування і допуску до 

захисту. Письмова рецензія керівника практики від кафедри заноситься до 

щоденника практиканта. 

Звіт з практики має містити відомості про виконання ЗВО усіх розділів 

програми практики. Обов'язковим є наявність висновків та пропозицій, яких 

вимагає зміст завдань. 

За результатами захисту звіту виставляється диференційований залік. 

Оцінка з практики вноситься до заліково-екзаменаційної відомості. 

Під час визначення рівня академічної успішності для отримання диплома 

разом з іншими оцінками ЗВО враховується й оцінка з практики. 

Здобувач вищої освіти, який без поважних причин не виконав програму 

практики, відраховується з університету. 

В окремому випадку йому може бути надано право проходження 

торговельної практики повторно. ЗВО, який повторно отримав незадовільну 

оцінку з практики, відраховується з закладу вищої освіти. 

До захисту не допускаються та повертаються здобувачам на доробку звіти, 
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які не містять хоча б одного з розділів або структурної частини (титульний 

аркуш, зміст, вступ, перелік джерел посилання та додатки), або оформлені не у 

відповідності з технічними вимогами. 

Критерії оцінки захисту звіту про практику: 

Вимоги щодо оцінки Сума 

балів 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

 вільне володіння змістом роботи, яка проводилася на практиці; 

 повне знання відповідного законодавчого та інструктивного 

матеріалу; 

 уміння студента відповідати на проблемні запитання, пов’язані із 

змістом роботи, передбачених програмою практики; 

 вміння відповідати на питання щодо заповнення додатків з 

практики. 

90 – 100 А відмінно 

 щодо захисту на найвищий бал немає відповідності хоча б 

одному з пунктів, вказаних вище, або якщо 

 при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними 

вимогами зроблені значні помилки під час визначення терміну 

прийняття чи назви змісту в цілому правильно зазначеного 

інструктивного матеріалу. 

82-89 В 

добре 

75-81 С 

 щодо захисту на найвищий бал немає відповідності двом з 

пунктів, вказаних у критерії А (найвища якість захисту), або 

якщо 

 при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними 

вимогами зроблені значні помилки під час визначення терміну 

прийняття чи назви змісту в цілому правильно зазначеного 

інструктивного матеріалу. 

66-74 D 

задовільно  

 щодо відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття трьох 

пунктів, зазначених у вимогах до нього; 

 характер відповідей дає підставу стверджувати, що особа, яка 

захищає звіт про практику, не зовсім вірно зрозуміла завдання 

змісту практики щодо окремих розділів. 

60-65 Е  

 щодо відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття трьох 

пунктів, зазначених у вимогах до нього; 

 характер відповідей дає підставу стверджувати, що особа, яка 

захищає звіт про практику, неправильно зрозуміла зміст 

практики і тому не відповідає на запитання по суті, припускає 

грубі помилки у змісті відповіді. 

0-59 FX незадовільно  
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Під час оцінки звіту про практику в цілому додатково враховуються і 

впливають на підсумкову суму балів (шляхом зменшення на 5 балів за кожний 

недолік або помилку) допущені недоліки та помилки, якими вважаються: 

– неохайне оформлення звіту; 

– помилки в оформленні звіту про практику порівняно з діючими вимогами; 

– помилкові статистичні та аналітичні дані, якщо помилка незначна і в 

цілому не впливає на висновки, які зроблено у звіті; 

– нечіткі та неякісні висновки до звіту про практику; 

– неякісна організаційно-ознайомча частина (неактуальні дані, нечітке 

подання інформації). 

Під час оцінки звіту про практику в цілому додатково враховується і 

впливає на підсумкову суму балів трудова дисципліна здобувача вищої освіти 

під час проходження практики. При порушенні графіку та змісту проходження 

практики (зафіксованому у відповідному журналі) комісія може знизити оцінку 

за практику: 

– за одноразову відсутність без поважних причин на базі практики у 

визначений робочий час; 

– за несвоєчасність подання на кафедру інформації про початок практики; 

– за несвоєчасність подання на кафедру звіту про практику. 

Також під час оцінки звіту про практику в цілому додатково враховується 

і оцінка, надана у характеристиці керівником практики від підприємства (бази 

практики)  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

Навчально-науковий інститут менеджменту, харчових технологій та торгівлі 

Кафедра підприємництва і торгівлі 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

 

 

про виконання програми торговельної практики  

 

 

здобувач вищої освіти ___Іванов Іван Іванович____ 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

групи ____ПТ-000_________________________________________________ 

 

напрям підготовки (спеціальність) 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність_ 

 

 

кваліфікаційний рівень ______бакалавр__________________________________ 

 

база практики _ТОВ «Янтарь»___________________________________ 

(повна назва) 

 

Керівник практики     Керівник практики від кафедри 

від бази практики 

 

____________________________   ст.викл. Ганєєва Т.В._________ 

(посада, прізвище, ініціали)    (посада, прізвище, ініціали) 
 

 

 

 

Чернігів 2021 
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Додаток Б 
 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ОПИСІВ  

ДЛЯ СПИСКУ ПОСИЛАНЬ 

(згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання») 
 

Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

ДОКУМЕНТ 

Один автор Чепінога В. Г. Основи економічної теорії : навч. посіб. Київ : Ліра-К, 2017. 

240 с. 

 

Коннов О. Ф. Історична динаміка художнього стилю : монографія. Київ : 

Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. 187 с. 

Два автора Заброцький М. М., Шапошникова Ю. Г. Педагогічна психологія. Лекції : 

навч. посіб. Херсон, 2017. 144 с. 

Три автори Кривов'язюк І. В., Смерічевський С. Ф., Кулик Ю. М. Ризик-менеджмент 

логістичної системи машинобудівних підприємств : монографія. Київ : 

Кондор, 2018. 200 с. 

Чотири і більше 

авторів 

Світ рослин у творчості І. П. Котляревського : науково-популярні нариси 

/ М. В. Гриньова та ін. Полтава, 2017. 112 с. 

або 

Світрослин у творчості І. П. Котляревського : науково-популярні нариси. 

Полтава, 2017. 112 с. 

або 

Гриньова М. В., Оніпко В. В., Купріян К. В.,  

Ходунай В. В. Світ рослин у творчості І. П. Котляревського : науково-

популярні нариси. Полтава, 2017. 112 с. 

Багатотомне 

видання 

Енциклопедія історії України : в 10 т. / редкол. : В. А. Смолій та ін. Київ, 

2003–2013. Т. 1–10. 

 

Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. / Акад. прав. 

наук України. Харків : Право, 2009. Т. 2 : Конституційні засади правової 

системи України і проблеми її вдосконалення / заг. ред. Ю. П. Битяк. 576 

с. 

Окремий том 

багатотомного 

видання 

Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної 

антропології : вибр. твори. Т. 1. Київ : Радянська школа, 1983. 480 с. 

 

Химическая энциклопедия : в 5 т. Т. 2. Москва : Советская энциклопедия, 

1990. 671 с. 

Колективний 

автор 

Менеджмент у XXI сторіччі: методологія і практика : колективна 

монографія / Полтавський національний технічний ун-т ім. 
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