
Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є 

обов’язковим компонентом освітньо-професійних програм підготовки 

бакалаврів та магістрів.  

Загальною метою практик є набуття студентами професійних 

компетентностей для подальшого використання їх у реальних умовах, 

виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх 

застосовувати в практичній діяльності. 

Практика студентів у цілісному навчально-виховному процесі 

спрямована на: 

– оволодіння різноманітними видами професійної діяльності; 

– тримання особистого досвіду роботи у різних професійних ролях; 

– самовдосконалення у професійній майстерності. 

Практична підготовка студентів кафедри міжнародних економічних 

відносин проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно- 

методичним керівництвом викладача вищого навчального закладу та 

спеціаліста за цим фахом. При цьому передбачається безперервність та 

послідовність проведення практики при одержанні необхідного обсягу 

практичних знань і умінь відповідно до стандартів освіти. 

Види практики, їхня тривалість і терміни проведення визначаються 

навчальним планом. 

Практична підготовка студентів кафедри міжнародних економічних 

відносин передбачає проходження таких видів практик: 

1. Зовнішньоекономічна (виробнича) практика. 

2. Перекладацька (навчальна) практика (без відриву від навчання). 

3. Педагогічна (асистентська) практика 

4. Переддипломна (науково-виробнича) практика 

Детальна характеристика видів практик, передбачених положеннями 

програм підготовки студентів кафедри міжнародних економічних відносин, 

надана в табл.1. 

Таблиця 1 

Види і характеристика практик для студентів кафедри міжнародних 

економічних відносин 

Курс Семестр Назва практики Керівник 
Форма 

контролю 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

III 6 Зовнішньоекономічна  
(виробнича) Гончаренко В.В., 

Шляхова Я.В., 

Гасім Салах 

залік 
IV 7 Перекладацька (навчальна) 

(без відриву від навчання) Каф. ділової 

іноземної мови та 

перекладу 



 

Практика проводиться на університетських та зовнішніх базах 

практики, з якими укладаються договори. Зокрема, базами виробничих 

практик є: 

1.  Міністерство закордонних справ України 

2.  Харківська обласна державна адміністрація (Департамент 

економіки і міжнародних відносин, Департамент підвищення 

конкурентоспроможності регіону) 

3.  Харківська обласна рада 

4.  Харківська міська рада (Департамент міжнародного 

співробітництва) 

5.  Харківська торгово-промислова палата 

6.  Харківська державна біологічна фабрика 

7.  ТОВ «Ветсинтез» 

8.  ПАТ «САН ІнБев Україна», 

9.  ТОВ «АЛЬФАПЕЙ» 

10.  ТОВ «ЄВРО ЗЕД СЕРВІС» 

11.  ТОВ «БАВАРІЯ МОТОРС» 

12.  ТОВ «НМТ» 

13.  ТОВ «ТД» «Агросвіт» 

14.  ПП «ВІТАЛ - ПЛЮС» 

15.  ПАТ «ФАРМАК» 

16.  ФОП Скуріхіна М.В. (IT-компанія) 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 
 

І 1 Перекладацька (без відриву 
від навчання) Каф. ділової 

іноземної мови 

та перекладу 

 

І 2 Педагогічна (асистентська) Григорова- 

Беренда Л. І., 

Касьян С.А. 

 

І 2 Переддипломна (науково- 
виробнича) 

Григорова- 

Беренда Л.І., 

Касьян С.А., 

Шолом А.С., 

Аріт К.В. 

залік 

ІІ 3 Переддипломна (науково- 
виробнича) Григорова- 

Беренда Л.І., 

Шуба М.В., 

Фірсанова В.О., 

Шолом А.С. 

 



17.  ТОВ «Агентство ізоляції» 

18.  ДП «ГиПрококс» 

19.  СУБ ТОВ «Українська чайна фабрика «Ахмад Ті»» 

20.  ТОВ «БІЗНЕС-КОНЦЕПТ» 

21.  ТОВ «Южгіпроруда» 

22.  ТОВ «СКАЙ КАНТРІ» 

23. ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств 

коксохімічної промисловості» 

24.  Представництво «Текнолоджі Менеджмент Кампані ІНК» 

25.  ТОВ «Рибоконсервний завод «Екватор» 

26.  ТОВ «Арті» 

27.  ТОВ «ТексСіті» 

28.  ПФ «Стройиндустрия» 

29.  ПП «Науково-виробниче підприємство «Агровет» 

30.  ПАТ «Інюрполіс» 

31.  Громадська спілка «Міжрегіональний союз птахівників та 

кормовиробників України» 

32.  ТОВ «Фірма «Зовнішекономсервіс ЛТД» 

33.  ТОВ «Національний колорит» 

Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик 

забезпечують відповідні кафедри. До керівництва практикою студентів 

залучаються досвідчені науково-педагогічні працівники кафедр. 

Зміст і послідовність проходження практики визначається 

програмою практики, яка розробляється відповідною кафедрою 

(кафедрами). 

Основні напрями реалізації програм практики: 

I.  Організаційна та науково-методична робота зі студентами. 

II.  Контроль і керівництво практикою. 

III. Аналіз та оцінка результатів практики. 

Організація практичної підготовки на кафедрі міжнародних 

економічних відносин регламентується: 

– законом України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р.; 

– положенням про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України, затвердженим наказом Міністерства освіти України № 

93 від 8.04.1993 р.; 

– положенням про організацію освітнього процесу в Харківському 

національному університеті імені В. Н. Каразіна, введеним в дію наказом 

ректора № 0202-1/155 від 21.04.2017 р.; 

– програмами практики. 


