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ВСТУП 

 

Дослідницька практика є невід'ємною складовою частиною 

професійної підготовки магістрів і виступає як один із засобів формування у 

майбутніх фахівців знань, умінь і навичок, необхідних для успішної та 

ефективної професійної діяльності, є первинним досвідом професійної 

діяльності і має сприяти саморозвитку студентів. 

Дана програма розглядає загальні питання організації, проведення і 

підведення підсумків науково-дослідної практики магістрантів. 

Дослідницька практика проводиться для магістрів спеціальності 051 – 

«Економіка» денної та заочної форм навчання відповідно до графіка 

навчального процесу. 

Таблиця 1 – Опис практики 

Форма 

навчання 

 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Курс Вид 

практики 

Семестр Кількість 

тижнів 

денна, 

заочна 

магістр ІІ дослідницька ІІ ІV 

 

Дослідницька практика організується кафедрою економіки 

промисловості та центром організації практичної підготовки і сприяння 

працевлаштуванню ОНАХТ. Керівниками практики є викладачі кафедри 

економіки промисловості та працівники базових підприємств та установ, де 

магістранти проходять переддипломну практику. 

Практика проводиться на базі кафедри економіки промисловості, 

науково-дослідних установ, підприємств харчової промисловості усіх форм 

власності тощо. 

Програма практики складена на основі програми підготовки магістрів зі 

спеціальності 051 – «Економіка», «Положення про складання наскрізної 

програми практики студентів ОНАХТ» та «Положення про організацію і 

проведення практичної підготовки студентів ОНАХТ». 
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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

Головний зміст дослідницької практики полягає у залученні 

студентів-магістрантів до самостійної дослідної роботи, ознайомлення з 

методикою проведення науково-дослідної роботи в академічних та 

спеціалізованих інститутах, практикою підприємництва, питаннями реалізації 

теоретичних та наукових розробок у сфері економіки харчової 

промисловості, виробничого потенціалу підприємств, економічної 

діагностики, проектного аналізу та аналізу виробничо-господарської 

діяльності і т. ін. 

Предметом дослідницької практики є поглиблення навичок 

самостійної наукової роботи, розширення наукового світогляду 

студентів, дослідження проблем практики та вміння пов'язувати їх 

з обраним  теоретичним напрямком дослідження, визначення 

структури та логіки майбутньої кваліфікаційної роботи магістра 

Метою дослідницької практики є набуття студентами досвіду 

самостійної науково-дослідної роботи та опрацювання методики її 

проведення, поглиблення теоретичних знань у галузі економіки харчової 

промисловості, підбір теоретичних та аналітичних матеріалів для 

написання випускної магістерської роботи, формування вмінь і навичок 

опрацювання наукових та інформаційних джерел. 

Завдання практики: 

- вивчення основних теоретичних положень і їх критичний аналіз 

за темою кваліфікаційної роботи магістра; визначення стану розробки питань 

теми магістерської роботи у вітчизняній та іноземній літературі; 

- визначення структури та основних завдань магістерського 

дослідження; узагальнення фактичного матеріалу щодо сучасного стану та 

перспектив розвитку окремої галузі харчової промисловості.; 

- підбір інформаційних матеріалів і ознайомлення з методикою 

написання наукової статті чи тез доповідей. 

 

2. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

Предмет та об'єкт практики визначаються науковими керівниками 

кваліфікаційних робіт магістрів відповідно до затвердженої на кафедрі 

економіки промисловості тематики кваліфікаційних робіт магістрів. 

Кожен студент зобов'язаний під час написання наукового дослідження 

проаналізувати стан обраної проблеми, використовуючи останні 

дослідження за темою магістерської роботи, статистичні дані та 

особливості застосування і реалізації досліджуваного питання на 

обраному об’єкті. За результатами наукового дослідження студент -

магістрант повинен запропонувати шляхи вдосконалення роботи галузі-

об’єкта дослідження у даному напрямку.  

До дослідної практики допускаються студенти, які повністю виконали 

вимоги навчального плану. 
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Організаційне забезпечення практики включає наступні етапи: 

1. Обґрунтування студентами тем кваліфікаційних робіт магістрів, 

згідно з затвердженими на засіданні кафедри напрямами. 

2. Призначення керівника практики зі складу викладачів кафедри. 

3. Розробка та затвердження змісту наукового дослідження. 

4. Огляд літератури за предметом наукового дослідження. 

5. Аналіз статистичних даних та їх динаміки за обраним напрямком 

магістерської роботи. Визначення на основі аналізу основних тенденцій розвитку 

досліджуваної галузі харчової промисловості України. 

6. Дослідження стану та особливостей реалізації досліджуваного питання на 

підприємствах-об’єктах магістерської дипломної роботи. 

7. Апробація результатів наукового дослідження на науково-практичних 

конференціях. 

8. Написання разом з керівником наукових статей чи тез за темою 

магістерського дослідження. 

Робота магістрантів у період практики організовується відповідно до 

логіки роботи над магістерською дипломною роботою: обґрунтування теми, 

об’єкта і предмета дослідження; формулювання мети і завдань дослідження; 

критичний аналіз джерел літератури і досліджень з проблеми; оформлення 

результатів дослідження. 

Важливою складовою змісту дослідної практики є підбір і обробка 

фактичного матеріалу і статистичних даних за темою магістерського 

дослідження. 

Дослідження практики діяльності підприємств і організацій  відповідно 

до теми магістерської дисертації. 

Результати дослідницької практики мають бути виражені 

наступному: 

- формуванні теоретичної концепції та структури кваліфікаційної 

роботи магістра; 

- встановленні контактів із вченими та практиками, які займаються 

розробкою досліджуваних проблем та зацікавлені у впровадженні 

(застосуванні аналітичних, методологічних та практичних рекомендацій до 

вдосконалення діяльності підприємства); 

- підготовці наукової статті, тез доповідей на науково-практичну 

конференцію, реферату тощо. 

Результатом проходження дослідної практики є письмовий звіт 

студента та зібраний матеріал для написання кваліфікаційної роботи 

магістра. 

 

2. БАЗИ ПРАКТИКИ 

 

Дослідницька практика магістрів спеціальності 051-Економіка 

проводиться кафедрі економіки або на базах практики, які забезпечують 
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виконання освітньо-наукової програми для ступеню «магістр» за 

спеціальністю 051 – Економіка. 

За наявності в ОНАХТ державних, регіональних замовлень на 

підготовку спеціалістів перелік баз практики можуть надавати академії 

органи, які формували замовлення на спеціалістів. 

При підготовці фахівців за цільовими з підприємствами організаціями, 

установами бази практики передбачаються у цих договорах. 

При укладанні тристоронніх договорів на працевлаштування 

випускників академії, що навчаються за держбюджетом (підприємство-

студент-академія) у разі вимоги з боку підприємства щодо проходження на 

ньому практики студента, базою практики вважається дане підприємство. 

У випадку, коли підготовка фахівців здійснюється за замовленням 

фізичних осіб, бази практики забезпечують всі особи з урахуванням робочої 

програми дослідної практики та «Положення про організацію і проведення 

практичної підготовки студентів ОНАХТ». 

Для студентів-іноземців бази практики передбачаються у відповідному 

контракті (договорі) щодо підготовки спеціалістів і можуть бути розташовані 

як на території країн-замовників на фахівців, так і в межах України. 

За окремих вимог, з дозволу Центру організації практичної підготовки і 

сприяння працевлаштуванню і відповідних кафедр, студенти можуть 

самостійно підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати 

його для використання. 

З базами практики академія повинна укласти договори не пізніше двох 

місяців до початку практичної підготовки студентів. Тривалість дії договорів 

погоджується договірними сторонами (на період конкретного виду практики 

терміном до п’яти років). 

Наказ на практику узгоджується відповідальними за практичну 

підготовку студентів від кафедри з Центром організації практичної 

підготовки і сприяння працевлаштуванню (Центр ОПП і СП) та повинен бути 

підписаний не пізніше, як за місяць до початку практики студентів. 

У випадку, якщо магістр заочної форми навчання працює на 

виробництві за обраною спеціальністю, базою практики може бути це 

підприємство за умови надання під час попередньої сесії інспектору Центру 

ОПП і СП завіреної ксерокопії трудової книжки. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 

 
За організацію практики магістрів відповідають відповідальні за 

практику від кафедри економіки промисловості та Центр ОПП і СП. 

Відповідальність за проведення практики покладається на завідувача 

кафедри економіки промисловості та керівників практики – досвідчених 

викладачів кафедри. 

Керівник практики: 
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- контролює готовність баз практики та проводить при необхідності 

до прибуття студентів-практикантів підготовчі заходи; 

- забезпечує проведення усіх організаційних заходів на кафедрі перед 

від’їздом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження 

практики, надання студентам-практикантам необхідних документів 

(направлення, робоча програма, щоденник, календарний план, індивідуальне 

завдання, методичні рекомендації до оформлення звіту); 

- у тісному контакті з керівником від бази практики забезпечує високу 

якість її проходження згідно з програмою; 

- контролює проведення зі студентами обов’язкових інструктажів з 

охорони праці і техніки безпеки; 

- подає директору Центру ОПП і СП письмовий звіт про проведення 

практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики 

студентів і укладання нових базових договорів, не пізніше двох місяців після 

закінчення практики. 

Відповідальні за практику, в першу чергу, повинні заповнювати 

студентами місця згідно укладеним базовим договорам. 

Керівник практики від бази практики несе відповідальність відповідно 

до укладеного договору на практику студентів. 

Студенти зобов’язані: 

- до початку практики одержати від керівника практики 

(призначеного згідно наказу) направлення, робочу програму, щоденник, 

індивідуальне завдання та консультації щодо оформлення цих документів; 

- пройти інструктаж з охорони праці і техніки безпеки; 

- своєчасно прибути на базу практики; 

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики та вказівками її керівників; 

- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці і техніки 

безпеки та внутрішнього розпорядку; 

- нести відповідальність за виконану роботу; 

- своєчасно оформити звітну документацію та скласти залік з 

практики в установлений термін. 
 

4. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 

Підведення підсумків практики здійснюється після завершення 

практики. Кожним студентом представляється разом зі щоденником 

письмовий звіт з практики, оформлений відповідно до ДСТУ 3008-95 від 

23.02.1995 р. "Документація. Звіти у сферах науки та техніки. Структура та 

правила оформлення". Усі матеріали звіту повинні бути зброшуровані у 

папку, яка оформлюється титульним листом (Див. Додаток Б). 

Звіт має містити відомості про виконання студентом всіх розділів 

програми практики та індивідуального завдання, аналіз, висновки і 

пропозиції, список використаної літератури. 
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Письмовий звіт і всі зібрані матеріали подаються керівнику практики. 

Керівник практики у складі комісії не менше, ніж з двох викладачів кафедри 

економіки промисловості, приймає звіт на протязі перших десяти днів після 

терміну закінчення практики, встановленого графіком навчального процесу. 

Результати захисту звітів заносяться в екзаменаційну відомість та 

проставляються у залікових книжках. 

Магістранти, які своєчасно не подали та не захистили звіт з практики, 

не допускаються до виконання дипломної роботи. Студент, який отримав у 

комісії незадовільну оцінку з практики, відраховується з академії. 

Підсумки дослідної практики обговорюються на засіданні кафедри 

економіки промисловості. 
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2. Положення про організацію і проведення практичної підготовки 
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3. Семенов Г.А., Пивоваров М.Г. Дипломне проектування з економіки 

підприємства. – К.: ЦУЛ – 2007. – 324 с. http://ebooktime.net 

4. ДСТУ 3008-95 від 23.02.1995 р. «Документація. Звіти у сферах науки та 

техніки. Структура та правила оформлення». 
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Додаток А 
 

 

Завідувачу кафедри 

економіки промисловості 

д-ру екон. наук Павлову О.І. 

студента (ки) групи___ 

__________________ 

                                                                                                          (ПІБ) 

 

 

Заява 

 

Прошу закріпити за мною тему кваліфікаційної роботи магістра  

«_______________________». 

 

З робочою програмою дослідницької практики ознайомлений (а). 

 

 

Дата                                      (підпис)                                                        ПІБ 

 

 

З вибором теми студента (ки) _______________ згодний 

                                                           (ПІБ 

 

 

 

Керівник кваліфікаційної роботи магістра : 

_____________________ 

                  (ПІБ)                                         (підпис)                                  дата 
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Додаток Б 
 

 

Міністерство освіти і науки України 

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Факультет економіки, бізнесу і контролю 

 

Кафедра економіки промисловості 

 

З В І Т 

про проходження дослідницької практики 

на ______________________________ 

(повна назва підприємства чи установи) 

 

 

 

Студента (ки) магістратури спеціальності  

«Економіка підприємства______________________ 

                                                             (ПІБ) 

 

 

Термін практики з__________по___________201_р. 

 

Керівники практики: 

від кафедри          _______________________ 

                                                              (ПІБ 

від підприємства (установи) _______________________ 

                                                               (ПІБ) 

 

 

Одеса ОНАХТ 201_ 
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