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Одним з найважливіших завдань сучасного суспільства є розвиток і 

формування гармонійної та всебічно розвинутої особистості, яка повинна 

прагнути до активної реалізації свого творчого потенціалу, крім того, 

сучасність потребує досить високого рівня виконання фахівцями різних 

галузей своїх професійних функцій. Одним з досить складних є питання 

визначення рівня сформованості професійної працездатності особистості – 

потенційної готовності і фактичної здатності людини виконувати певний вид 

діяльності на необхідному ефективному рівні впродовж певного часу. 

Організація проходження практики студентів регламентується Законом 

України «Про вищу освіту», «Положенням про проведення практики 

студентів вищих навчальних закладів України», затвердженим наказом 

Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. № 93, а також чинним 

законодавством України і навчально-методичним забезпеченням проходження 

практики. Студенти за період навчання проходять такі види практик: 

навчально-ознайомча; виробнича; переддипломна. Практика дозволяє 

перевірити знання, отримані в Університеті, інтегрувати їх у єдине ціле та 

наблизити студентів до майбутньої професії. 

Проходження практики студентами є важливою складовою навчального 

процесу підготовки фахівців економічної сфери. Її основне завдання – 

ознайомити з майбутньою професійною діяльністю, закріпити і поглибити 

теоретичні знання, які студенти одержали в процесі навчання, дати необхідні 

практичні вміння і навички за фахом та сприяти розвитку організаторських 

здібностей студентів. 

У ВНЗ для проведення практик, в міру можливостей, підтримується 

належний рівень матеріально-технічної бази, методичного, організаційного та 

кадрового забезпечення, впроваджуються нові засоби навчання, електронні та 

мережеві технології. Але в організації і проведенні практичного навчання на 

підприємствах і в організаціях залишаються невирішені проблеми, викликані 

скороченням баз практики, неможливістю оплати керівників практики на 

виробництві, проїзду студентів та їх проживання на місцях. Дуже рідко 

практиканти зараховуються на посади відповідно їх спеціалізації, більшість 

керівників баз практики не зацікавлені у проходженні у них практики 

студентів, тому відмовляють з мотивів нерозголошення комерційної таємниці. 

Аби уникнути подібних складнощів у роботі, роботодавцям простіше не 

приймати студентів на практику. Дані умови призводять до створення 

проблем при організації виробничої практики ВНЗ та впливають на фахову 

підготовку. Незважаючи на недостатню урегульованість нормативних актів 
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щодо питань практики та працевлаштування, ВНЗ самостійно намагаються 

подолати дані проблеми. 

Тому, для покращення умов проведення практики та поліпшення 

підготовки студентів вищих навчальних закладів до майбутньої професійної 

діяльності необхідно: 

– проводити дослідження з метою вивчення потреби у фахівцях певного 

напряму підготовки (спеціальності) у роботодавців; 

– сформувати систему галузевих зв’язків між вищими навчальними 

закладами та роботодавцями для забезпечення здобуття студентами 

професійних навичок під час проходження виробничої практики [1]; 

– розробити і запровадити систему ранньої адаптації випускників на 

первинних посадах [1]; 

– зосередити увагу в програмах виробничих практик на практичних 

питаннях згідно навчального плану для забезпечення набуття відповідних 

навичок та закріплення здобутих знань; 

– поширювати практику проведення навчальних занять із залученням 

спеціалістів з підприємств – філій кафедр тощо. 

Таким чином, організація практичної професійної підготовки майбутніх 

фахівців у вищих навчальних закладах здійснюється як під час вивчення 

професійно спрямованих теоретичних дисциплін, так і виробничої практики у 

студентів економічних спеціальностей. Професійна підготовка базується на 

підготовці високопрофесійних та креативних фахівців, здатних 

пристосовуватись до сучасних вимог економіки та ринку праці. 

Під час проходження виробничої практики студент може перевірити свій 

професіоналізм. А також, має можливість вивчити реальні ситуації; 

перевірити знання, отримані під час навчання; самостійно приймати рішення, 

обґрунтовуючи їх доцільність перед керівником практики. Майбутній 

фахівець навчається субординації, роботі в колективі, отримує навички 

професійного спілкування. У ВНЗ для проведення практик, в міру 

можливостей, підтримується належний рівень матеріально-технічної бази, 

методичного, організаційного та кадрового забезпечення, впроваджуються 

нові засоби навчання, електронні та мережеві технології. 
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