
Практичне навчання студентів базується на їх всебічній та глибокій 

теоретичній підготовці з фахових дисциплін. Воно передбачає процедуру 

оформлення звітів, виконання індивідуальних завдань, написання науково-

дослідних робіт, виконання курсових робіт на базі фактичних матеріалів, 

отриманих під час проходження практики. 

Організація проведення практики покладається на висококваліфікованих 

викладачів випускової кафедри та провідних спеціалістів з підприємств, на яких 

студенти проходять практику. 

Базами проходження практичної підготовки фахівців спеціальності 072 

“Фінанси, банківська справа та страхування” освітнього ступеня бакалавр є 

передусім місцеві галузеві підприємства, які мають відповідну матеріальну базу 

та значний досвід роботи у бізнесі. 

Також, студенти університету мають змогу проходити практику в системі 

споживчої кооперації. Зазначені підприємства та організації за профілем, 

обсягами та станом фінансово-господарської діяльності, матеріально-технічної 

бази, рівнем організації управлінської праці та кваліфікацією кадрового 

персоналу здатні забезпечити необхідні умови для досягнення мети та завдань 

практики, що визначені програмою практики спеціальності 072 “Фінанси, 

банківська справа та страхування ” першого (бакалаврського) рівня. 

Для організації та проходження практики випусковою кафедрою 

розроблено відповідні програми, які регламентують мету, порядок організації, 

проведення та підведення підсумків практичної підготовки студентів. За 

результатами практики передбачається представлення звітів та їх захист. 

Методичні рекомендації з проведення практики, які розроблені випусковою 

кафедрою, є основою для формування студентами звітів й належного їх 

виконання. 

Робочі місця у структурних підрозділах баз практики забезпечують 

набуття студентами практичних умінь і навиків з питань, передбачених 

програмою практики, та освоєння ними виробничих функцій, визначених 

освітньо-професійною програмою підготовки фахівця. 



Таблиця  

Забезпечення програмами і базами для проходження практики 

Найменування бази для 

проходження практики 

Інформація про наявність угод про проходження 

практик 

(№, дата, строк дії) 

6 7 

ТОВ «В.Піано-Україна» 

Угода № 195/020-14 

від 14.04.2016 

діє до 31.12.2020 р. 

ТзОВ «Галіція-сервіс» 

Угода № 29/11/56/020-14 

від 11.12.2017 р. 

діє до 31.12.2021т р. 

ТОВ «Готель Львів» 

Угода № 269/020-14 

від 10.02.2017 р. 

діє до 31.12.2020 р. 

ТОВ "Львівський будівельний 

холдинг" 

Угода № 309/020-14  

від 20.03.2017 р  

діє до 31.12.2025 р. 

ТОВ ТВК "Львівхолод" 

Угода № 308/020-14  

від 20.03.2017 р 

діє до 31.12.2018 р. з пролонгацією 

ТОВ "Епіцентр К" 

Угода № 66/17 ЛВ  

від 17.01.2017 р. 

діє до 31.12.2020 р. 

АТ "Державний експортно-

імпортний банк України", філія у м. 

Львові 

Угода № 171/020-14  

від 21.12.2016; 

діє – до 31.12.2020 р. 

ПрАТ «Гал-ЕКСПО» 
Угода № 2/020-14 

від 23.09.2016 р. 

діє до 31.12.2018 р. 
АТ "Державний експортно-
імпортний банк України", 

Філія в м. Львові 

Угода № 171/020-14 
від 21.12.2016 

(діє до 31.12.2020 р.) 

ПАТ КБ "Приватбанк" 
Угода на проведення он-лайн практики № 5/020-14 від 

10.09.2014 р. 
(діїє до 31.12.2019 р.) 

Відділення "Львівська регіональна 
дирекція" ПАТ "ВТБ Банк" 

Угода № 44/020-14 
від 18.11.2014 р. 

(діє до 31.12.2019 р.) 

ПАТ "Кредобанк" 
Угода № 60/020-14 

від 10.12.2015 р. 
(діє до 31.12.2018 р.) 

ПАТ "ОТП Банк" 
Угода № 51/020-14 

від 08.12.2015 р. 
(діє до 31.12.2018 р.) 

 

Студенти проходять практику на робочих місцях, які забезпечені 

сучасними засобами обробки інформації, законодавчими, інформаційними, 

інструктивно-нормативними і методичними документами та матеріалами. 



Перелік баз практики визначається навчальним закладом (Львівським 

торговельно-економічним університетом) під час укладання угод про 

підготовку фахівців із врахуванням результатів паспортизації об’єктів, що 

рекомендуються ними для проведення практики студентів. 

Організація практики, контроль за її проведенням та керівництво базами 

практики покладається на випускову кафедру, керівника практикою від 

університету, адміністрацію факультету. Керівництво практикою від 

випускової кафедри здійснюють викладачі, які мають наукові ступені та вчені 

звання, значний досвід роботи. Після проходження практики студенти подають 

на кафедру щоденник і звіт за її результатами, який захищається перед комісією 

з числа викладачів кафедри. 

Практика забезпечена програмою на 100% від потреби. 

 


