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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Місце фахової пропедевтичної практики 
в системі професійної підготовки фахівця

Фахова пропедевтична практика -  важлива складова професійної 
підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» 
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» освітньо-професійних 
програм «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародний бізнес».

Програма фахової пропедевтичної практики для здобувачів вшттої 
, о с в іт и  2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти укладена на 

основі закону України «Про освіту» №2145 VIII від 05.09.2017 p., Закону 
України «Про вищу освіту» №1556 -  VII від 01.07.2014 p., «Положення про 
проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», 
затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8.04.1993 р. №93 (зі 
змінами), рекомендацій про проведення практики студентів вищих 
навчальних закладів України, розроблених науковою установою «Інституту 
інноваційних технологій і змісту освіти» у 2013 році, навчального плану, 
освітньо-професійної програми спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини» освітньо-професійних програм «Міжнародні економічні 
відносини» та «Міжнародний бізнес».

1.2. Відомості щодо спеціальності, освітньо-професійних програм

Здобувачі вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 
292 «Міжнародні економічні відносини» повинні вміти ставити та 
компетентно розв язувати складні комплексні задачі і практичні проблеми 
під час црофесійної діяльності в сфері міжнародних економічних відносин і 
міжнародного бізнесу, або у процесі навчання, що передбачає застосування 
новітніх інноваційних технологій при здійсненні комплексних досліджень 
світогосподарських зв’язків з урахуванням невизначеності умов.

Мета освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні 
відносини» -  підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі 
міжнародних економічних відносин, що володіють знаннями з теорії та 
практики розвитку світового господарства, міжнародної торгівлі товарами та 
послугами, міжнародного руху капіталів, робочої сили та інтелектуальної 
власності, міжнародних фінансів, здатних адаптуватися до нових професій, 
видів та форм зайнятості в економіці в умовах швидких темпів розвитку 
світової спільноти та глобалізації світу. Програма забезпечує формування та 
розвиток професійних знань і навичок, необхідних для здійснення 
міжнародної економічної співпраці, організації здатності працювати 
самостійно, розробляти та впроваджувати міжнародні проекти шляхом 
забезпечення багатопрофільної підготовки фахівців, здатних адаптуватися до
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нових професій, видів та форм зайнятості в економіці в умовах швидких 
темпів розвитку світової спільноти та глобалізації світу.

Мета освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес» -  
підготовка висококваліфікованих фахівців з ефективного ведення 
міжнародного бізнесу, що включає глибоке вивчення іноземних мов та 
знання з організації та планування міжнародної економічної діяльності, 
розроблення міжнародної маркетингової стратегії компаній, міжнародної 
торгівлі, міжнародного права та митного права, міжнародних фінансів, 
обліку міжнародних операцій, міжнародної інвестиційної діяльності, 
дипломатичних відносин, вести бізнес відповідно до культурного контексту і 
особливостей різних регіонів світу. Програма забезпечує формування та 
розвиток професійних знань і навичок, необхідних для здійснення 
міжнародного бізнесу, організації здатності працювати самостійно, 
розробляти та впроваджувати міжнародні проекти шляхом забезпечення 
багатопрофільної підготовки фахівців, здатних адаптуватися до нових
професій, видів та форм зайнятості в економіці в умовах глобальної 
конкуренції.

1.3. Мета і завдання фахової пропедевтичної практики

Мета фахової пропедевтичної практики забезпечити перехід 
здобувачів вищої освіти від засвоєння теоретичних знань до їх практичного 
застосування і, таким чином, сприяти формуванню практичних вмінь і 
навичок фахівця у галузі міжнародних економічних відносин, розкриттю 
їхнього творчого потенціалу, їх готовності до здійснення професійної 
діяльності.

Завдання практики:
-  ознайомлення здобувачів вищої освіти з перспективами майбутнього 

працевлаштування відповідно до отриманого фаху економіста- 
міжнародника;

-  закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами вищої освіти в 
процесі вивчення дисциплін спеціальності;

-  оволодіння сучасними методами збору, аналізу та обробки інформації;
-  розвиток вміння використовувати набуті знання, розуміти предметну 

область та професію на практиці, бути відкритим до застосування 
знань з урахуванням конкретних ситуацій;

-  закріплення навичок самостійної роботи в процесі підготовки до 
виконання завдань практики;

-  прищеплювання навичок самоосвіти і самовдосконалення, сприяння 
активізації пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти;
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-  формування професійних умінь і навичок, необхідних для виконання 
професійних функцій в галузі міжнародних економічних відносин та 
міжнародного бізнесу.

Для виконання завдань практики здобувач вищої освіти повинен 
ЗНАТИ:

-  сутність міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнесу;
-  сутність та особливості функціонування середовища міжнародних 

економічних відносин;
-  основні засади функціонування міжнародних економічних відносин в 

умовах глобального економічного розвитку;
-  роль і місце економіста-міжнародника в умовах транснаціоналізації 

економіки України;
-  критерії ефективності міжнародних економічних відносин та 

міжнародного бізнесу у різних сферах економічної діяльності
ВМІТИ:

-  використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології;
-  проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній 

сфері з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових 
зв’язків;

-  використовувати набуті знання, розуміти предметну область та 
професію на практиці;

-  знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел;
-  застосовувати знання в практичних ситуаціях

У результаті проходження фахової пропедевтичної практики здобувач 
вищої освіти повинен набути таких компетентностей:

-  здатність ставити та успішно вирішувати на достатньому професійному 
рівні теоретичні та практичні завдання;

-  здатність навчатися та бути сучасно навченим;
-  здатність продукувати нові ідеї, системно мислити, проявляти 

креативність, гнучкість, уміння управляти часом;
-  здатність до усної та письмової загальної комунікації державною та 

іноземними мовами;
-  вміння використовувати набуті знання, розуміти предметну область та 

професію на практиці, бути відкритим до застосування знань з 
урахуванням конкретних ситуацій;

-  вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
-  здатність застосування сучасних інформаційних і комунікаційних 

технологій, включаючи методи отримання, обробки та зберігання 
наукової та статистичної інформації;
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-  здатність аналізувати сучасні проблеми та процеси, прогнозувати 
можливий їх розвиток в майбутньому.
Реалізовуються поставлені цілі шляхом самостійного набуття 

практичних навичок і виконання кожним здобувачем вищої освіти 
передбаченого програмою індивідуального завдання.

1.4. Місце і час проведення фахової пропедевтичної практики
Практична підготовка для здобувачів вищої освіти відбувається на базі 

факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету із 
використанням навчально-методичного забезпечення кафедри міжнародних 
економічних відносин і бізнесу та інтерактивних засобів факультету.

Проходження фахової пропедевтичної практики передбачається на 
другому році навчання (4 семестр) і становить 180 академічних годин / 6,0 
кредитів ECTS для здобувачів вищої освіти очної форми навчання. 
Тривалість практики чотири тижні.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ФАХОВОЮ 
ПРОПЕДЕВТИЧНОЮ ПРАКТИКОЮ

2.1. Організаційні питання

Розподіл здобувачів вищої освіти для проходження фахової 
пропедевтичної практики та призначення її керівника здійснюється 
кафедрою міжнародних економічних відносин і бізнесу. Здобувачі витої 
освіти направляються на практику наказом ректора університету та поданням 
декана факультету міжнародних відносин. Навчально-методичне керівництво 
та контроль за проходженням практики здійснюють викладачі кафедри 
міжнародних економічних відносин і бізнесу.

Програма фахової пропедевтичної практики містить у собі 
організаційно-підготовчий, основний та заключний етапи.

1. Організаційно-підготовчий етап.
1.1. Ознайомлення з наказом про проходження фахової пропедевтичної 
практики, її метою, завданнями, змістом та порядком проходження, 
вимогами до оформлення звітної документації.
1.2. Підготовка індивідуального плану виконання програми практики, 
відповідно до завдання керівника практики.
13. Знайомство з інформаційно-методичною базою практики.
1.4. Комплексний аналіз нормативних документів, що визначають вимоги до 
підготовки й проведення освітнього процесу.
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2. Основний етап.
2.1. Відвідування і знайомство з діяльністю Інституту міжнародного 

співробітництва та освіти Національного авіаційного університету (далі 
ІМСО).

2.1.1. Знайомство з нормативно-правовими документами, які 
регламентують діяльність Інституту міжнародного співробітництва та освіти 
НАУ.

2.1.2. Обговорення проблемних питань розвитку ІМСО та пропозицій 
щодо перспектив розвитку міжнародного співробітництва Національного 
авіаційного університету в галузі підготовки кадрів для країн світу.

2.2. Вивчення нормативно-правової бази зовнішньоекономічної 
діяльності вітчизняних товаровиробників та літератури з проблем організації 
та форм роботи дипломатичного представництва.

2.2.1. Збір інформації про діяльність Посольства України в одній із 
країн світу:

-  історію створення посольства,
-  його структуру,
-  договірно-правову базу відносин між Україною та обраною 

країною,
-  напрямки співробітництва України та обраної країни,
-  інформацію про торговельно-економічне, інвестиційне та 

науково-технічне співробітництво між Україною та обраною 
країною.

2.3. Опрацювання рекомендованих проблемних питань розвитку 
міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнесу у 
контексті сучасних глобалізаційних процесів.

3. Заключний етап
3.1. Підготовка та оформлення звіту з практики.
3.2. Захист звіту за результатами практики.

2.2. Керівництво і контроль за проходженням практики
Загальне керівництво та контроль за проходженням фахової 

пропедевтичної практики здобувача вищої освіти покладається на завідувача 
кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

Безпосереднє керівництво та контроль за виконанням плану практики 
здобувача вищої освіти здійснюється керівником практики, який:

— забезпечує чітку організацію, планування та облік результатів 
практики;

-  затверджує загальний план-графік проведення практики, його місце в 
системі індивідуального планування роботи здобувача ви щ о ї  освіти;
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-  надає методичну допомогу в плануванні та організації фахової 
пропедевтичної практики;

-  контролює роботу практиканта, відвідування занять та інші види його 
роботи під час проходження практики, вживає заходів щодо ліквідації 
недоліків в організації практики;

-  готує відгук про проходження практики.

2.2.1. Обов'язки керівника практики
До керівництва фаховою пропедевтичною практикою залучаються 

досвідчені викладачі кафедри, до обов’язків яких входить:
-  пояснити мету і завдання практики, ознайомити з її програмою і 

формою звітності, основними вимогами до оформлення звіту та 
щоденника практики;

-  разом зі здобувачем вищої освіти розробити індивідуальне завдання на 
практику;

-  здійснити постановку задач по самостійній роботі здобувачів виттто ї  
освіти у період практики з видачею індивідуальних завдань, надавати 
необхідну консультаційну допомогу;

-  допомагати здобувачам вищої освіти із питань, пов'язаних із 
проходженням практики й оформленням звіту;

-  визначати обсяг і характер навчальних доручень здобувачу в иттто ї  
освіти;

-  брати участь у обговоренні проблемних питань теорії і практики 
міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнесу;

-  подати завідувачу кафедри письмовий звіт про результати практики із 
зауваженнями та пропозиціями щодо поліпшення її організації та 
проведення.
Завдання формується керівником практики, виходячи з цілей практики 

з урахуванням специфіки бази практики та специфіки підготовки здобувача 
вищої освіти за освітньо-професійною програмою. Завдання є підставою для 
виконання індивідуального завдання здобувача вищої освіти, визначеного 
програмою практики.

У випадку неявки здобувачів вищої освіти на практику, порушення 
ними трудової дисципліни, нехтування своїми обов’язками, а також 
виникненні конфліктних ситуацій керівник практики повідомляє про це 
письмово (рапортом) кафедру і деканат факультету;

2.2.2. Обов’язки здобувачів вищої освіти
Протягом фахової пропедевтичної практики здобувач вищої освіти 

зобов'язаний:
-  ретельно дотримуватися встановлених термінів практики;



Система менеджменту якості.
Програма15? фахової пропедевтичної практики

Шифр
документа

СМЯНАУ 
ПП 15.01.01-01-2020

Стор. 10 із 20

виконувати програму практики відповідно до календарного плану; 
регулярно зустрічатися з керівником практики, повідомляти про 
поточну роботу і про хід виконання індивідуального завдання;

-  вести щоденник практики та відображати в ньому зміст виконаної 
роботи;

-  у визначений термін підготувати і захистити звіт про фахову 
пропедевтичну практику.
Фахова пропедевтична практика вважається завершеною за умови 

виконання здобувачем вищої освіти усіх вимог програми практики.

3. План-графік виконання програми практики

Керівник практики організовує роботу здобувачів вищої освіти згідно з 
наведеним переліком та тривалістю робіт.

Таблиця 1
№
п/п Види діяльності ( зміст роботи)

Тривалість, год.
Самостійна

робота
1. Організаційні збори. Ознайомлення з наказом про 

проходження фахової пропедевтичної практики, її 
метою, завданнями, змістом та порядком 
проходження практики, вимогами до оформлення 
звітної документації. Видача здобувачам вищої 
освіти індивідуальних завдань.

------------С...

4

2. Інструктаж з охорони праці. 2
3. Ознайомлення з структурою та організацією 

діяльності бази практики. 12
4. Складання індивідуального плану роботи на час 

фахової пропедевтичної практики. Складання плану- 
графіку.

2

5. Вивчення основної і додаткової літератури 48
6. Виконання тематичного плану та загальних завдань 

згідно з план-графіком 60
7. Виконання індивідуального завдання 40
8. Оформлення та захист звіту 12

Разом 180
План-графік додається до звіту про проходження практики, а у 

підсумковому висновку керівника практики зазначаються результати його 
виконання.
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4. Індивідуальне завдання

Індивідуальне завдання полягає у більш глибокій розробці питань, що 
пов’язані, як правило, зі специфікою міжнародної економічної діяльності 
бази практики чи іншої установи, причетної до організації, здійснення чи 
регулювання міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнесу. 
Індивідуальне завдання видає керівник практики від університету. При цьому 
можуть враховуватися побажання та інтереси здобувача вищої освіти, а 
також інші чинники.

У відповідному розділі звіту з практики згідно з темою індивідуального 
завдання здобувач вищої освіти повинен поглиблено викласти зміст 
виконаної ним роботи. При цьому у звіті має бути представлений більш 
широко розгорнутий огляд джерел та результатів практичної роботи, ніж це 
вимагається для висвітлення результатів практики з питань, передбачених 
загальним завданням.

5. Тематика завдань

Тематика завдань освітньо-професійної програми 
«Міжнародні економічні відносини»

Рекомендовані проблемні питання для опрацювання здобувачами 
вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні 
відносини»:

1. Сутність міжнародних економічних відносин.
2. Суб’єкти міжнародних економічних відносин.
3. Особливості форм міжнародних економічних відносин та рівні їх 

реалізації.
4. Сучасна структура МЕВ і тенденції їх розвитку.
5. Ядро міжнародних економічних відносин та їх конфігурація.
6. Взаємодія національних економік в системі міжнародних 

економічних відносин та їх зростаюча конвергенція.
7. Сучасні принципи аналізу міжнародних економічних відносин.
8. Передумови формування індустріальної цивілізації та світового 

ринку.
9. Зрушення у сфері виробництва та економічних формах суспільства 

у період після другої світової війни.
10. Зовнішня торгівля як джерело нагромадження капіталу.
11. Процеси інтернаціоналізації господарського життя.
12. Міжнародний поділ праці - основа міжнародних економічних 

відносин.
13. Діалектика міжнародного поділу та міжнародної кооперації праці і 

виробництва.
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14. Головні фактори розвитку міжнародного поділу праці в сучасних 
умовах.

15. Інтернаціоналізація господарського життя - закономірність 
розвитку цивілізації

16. ТНК і розвиток міжнародних виробничих зв'язків.
17. Внутрішньофірмова міжнародна спеціалізація виробництва в 

сучасних умовах.
18. Інтернаціоналізація фінансового капіталу.
19. Зростання ролі зовнішньої торгівлі в розвитку економіки окремих 

країн.
20. Вплив середовища міжнародних економічних відносин на бізнес- 

діяльність.
21. Трансформаційні зміни міжнародних економічних відносин та їх 

векторна спрямованість.
22. Глобалізація міжнародних економічних відносин: сутність, форми 

та особливості.
23. Теоретичні концепції глобалізації.
24. Індикатори і показники глобалізаційного процесу.
25. Суперечливість процесу глобалізації: позитивні та негативні 

наслідки.
26. Фінансова глобалізація, її основні форми, характеристики та 

наслідки.
27. Загальна характеристика сировинної, енергетичної, продовольчої, 

екологічної (у т.ч. дефіциту питної води) глобальної кризи.
28. Світова проблема глобального потепління та екологічні проблеми 

розвитку людської цивілізації.
29. Світова проблема нелегальних мігрантів, біженців та локальних 

військових конфліктів.
30. Міждержавне регулювання глобальних проблем.
31. Суть і особливості професійної діяльності економіста- 

міжнародника.
32. Економіст-міжнародник -  основний суб’єкт міжнародних 

економічних відносин.
33. Зростання потреби в економістах-міжнародниках в умовах 

транснаціоналізації економіки України.
34. Функціональні обов’язки економіста у посольствах і торговельно- 

економічних місіях України.
35. Завдання зовнішніх підрозділів міністерств, відомств та 

регіональних органів виконавчої влади України.
36. Економічна дипломатія України.
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Тематика завдань освітньо-професійної програми 
«Міжнародний бізнес»

Рекомендовані проблемні питання для опрацювання здобувачами 
вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес»:

1. Сутність економічних категорій, економічних законів, універсальних 
принципів ведення господарської діяльності та міжнародного бізнесу.

2. Система економічних законів: всезагальні, загальні, специфічні, 
стадійні.

3. Економічна теорія як теоретико-методологічний фундамент 
становлення та розвитку системи теорії міжнародних економічних 
відносин та вивчення економічних вимірів міжнародного бізнесу.

4. Сутність та складові міжнародного бізнесу в системі міжнародних 
економічних відносин.

5. Сучасна структура МЕВ і тенденції їх розвитку.
6. Особливості організації та планування міжнародної економічної 

діяльності підприємств.
7. Економічний закон зростання потреб як основа розвитку 

міжнародного бізнесу.
8. Взаємовплив та взаємозв’язок потреб і виробництва в системі 

економічних відносин та міжнародного бізнесу.
9. Ієрархія економічних інтересів. Економічні інтереси в системі 

економічних вимірів міжнародного бізнесу: сутність, суб’єкти, 
класифікація.

10. Взаємозв’язок та взаємодія потреб та інтересів в системі економічних 
вимірів міжнародного бізнесу і як рушійна сила соціально- 
економічного прогресу суспільства.

11. Культурний контекст міжнародного бізнесу та особливості країн 
різних регіонів світу

12. Роль міжнародного бізнесу у розвитку МЕВ.
13. Класифікація глобальних економічних проблем людства.
14. Загальна характеристика сировинної, енергетичної, продовольчої, 

екологічної (у т.ч. дефіциту питної води) глобальної кризи.
15. Світова проблема глобального потепління та екологічні проблеми 

розвитку людської цивілізації.
16. Світова проблема нелегальних мігрантів, біженців та локальних 

військових конфліктів.
17. Урбанізація та людський розвиток.
18. Глобальна проблема бідності.
19 Сутність, форми та пріоритети розвитку міжнародного бізнесу у 

вирішенні глобальних проблем людства.
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20. Роль міжнародного бізнесу у реалізації «Цілей сталого розвитку 
тисячоліття на період до 2030 р. визначених ООН.

21. Поняття, сутність і функції світового страхового ринку.
22. Необхідність, передумови та принципи проведення інвестиційної 

діяльності.
23. Джерела, об'єкти і ризики інвестиційної діяльності.
24. Інвестиційна діяльність міжнародних страхових компаній.
25. Основні поняття і структура світового ринку перестрахування.
26. Найбільші міжнародні перестрахувальники.
27. Особливості розвитку світового ринку перестрахування.
28. Загальна характеристика страхового ринку Європейського Союзу.
29. Класифікація видів страхування в Європейському Союзі.
30. Структура страхового ринку Європейського Союзу.
31. Європейське регулювання страхової діяльності.
32. Страхова галузь у Великій Британії. Страховий ринок Ллойд.
33. Страховий ринок Німеччини. Регулювання страхової діяльності у 

Німеччині.
34. Класифікація страхової діяльності у Франції. Форми та організаційні 

структури французьких страхових компаній.
35. Страховий ринок СІЛА. Державне регулювання страхового ринку у
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7. ЗВІТ З ПРАКТИКИ

7.1. Форма звітності
Результати проходження практики здобувач вищої освіти оформляє як 

письмовий звіт. Звіт являє собою систематизований і послідовний опис всіх 
видів роботи, які були виконані під час проходження практики.

Звіт має містити відомості про виконання здобувачем вищої освіти усіх 
розділів програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з 
питання охорони праці, висновки і пропозиції, список використаних джерел 
тощо.

Здобувач вищої освіти зобов’язаний вести щоденник встановленої 
форми, який є основним документом під час проходження практики. У 
щоденнику здобувач вищої освіти повинен коротко записувати все, що він 
робив кожен день. По закінченні кожного тижня здобувач вищої освіти 
зобов’язаний подавати щоденник на перегляд керівнику від бази практики. 
По закінченні терміну проходження практики керівник пише у щоденнику 
відгук та оцінює роботу здобувача вищої освіти. Крім того, по закінченні 
проходження практики здобувач вищої освіти зобов’язаний скласти звіт, у 
якому відобразити яка була організована практика, що він вивчив, які набув 
практичні навички, коротко дати характеристику виконаного здобувачем 
вищої освіти особисто чи з допомогою керівника практики індивідуального 
завдання.

Для узагальнення матеріалу, напрацьованого звіту програмою фахової 
пропедевтичної практики передбачений час у її останні два-три дні.

Звіт повинен мати титульний аркуш га змістовну частину. Зразок 
оформлення титульного аркучу наведено в додатку 1.

Змістовна частина звіту має складатися з таких розділів:
1. Характеристика бази практики (структура підприємства (установи) і 

схема управління; завдання і функції міжнародних підрозділів бази 
практики).

2. Зміст та результати виконаних робіт (опис окремих об’єктів в 
послідовності їх вивчення здобувачем вищої освіти під час проходження 
практики):

-  роботи за тематичним планом практики;
-  індивідуальне завдання.
3. Висновки та пропозиції. Вони повинні містити відомості про 

результати виконання здобувачем вищої освіти усіх розділів програми 
практики та індивідуальних завдань.

Мають бути стисло та конкретно описані роботи, особисто виконані 
здобувачем вищої освіти під час практики. Не допускається дослівне 
переписування матеріалів бази практики (історії бази, законів, інструкцій, 
технічних описів тощо). Ця інформація може бути наведена в додатках до
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звіту, а також цитування літературних джерел.
При викладанні матеріалу здобувач вищої освіти повинен посилатися 

на діючі законодавчі та нормативні документи (накази, положення, інструкції 
тощо). При цьому потрібно вказувати номер статті та пункт законодавчого 
або нормативного акту.

Таблиці, графіки, схеми тощо рекомендується наводити у додатках до
звіту.

Звіт має бути оформлений на окремих аркушах формату А-4 з 
наскрізною нумерацією, шрифт -  Times New Roma, кегль 14 через півтора 
міжрядкових інтервали. Поля аркушу: ліве -  ЗО мм., праве -  15 мм., верхнє та 
нижнє -20 мм. Обсяг звіту до 25 аркушів комп’ютерного тексту.

Звіт оформлюється з обов’язковим врахуванням стандартів, (ЕСКД, 
ЕСТД тощо) й має бути переплетений. На його останній сторінці здобувач 
вищої освіти ставить особистий підпис і дату його написання.

7.2. Форма оцінювання проходження практики

Оцінювання здійснюється згідно Положення про рейтингову систему 
оцінювання знань та практичних навичок, здобутих здобувачами вищої 
освіти під час проходження фахової пропедевтичної практики.
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Додаток 1

Зразок оформлення титульної сторінки

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Факультет міжнародних відносин 

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

ЗВІТ

з фахової пропедевтичної практики 
студента 2 курсу 

спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини" 
освітньо-професійна програма "Міжнародні економічні відносини" /

«Міжнародний бізнес»)

База практики: Національний авіаційний університет 
Факультет міжнародних відносин 
Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

Керівник практики від ВНЗ: к.філос.н., доцент Балабанова Галина Петрівна

Керівник практики від бази практики: к.філос.н., доцент Балабанова Галина 
Петрівна

РАДЧЕНКО Андрій Миколайович

Київ 2021
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