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Аналітичний звіт  
керівників виробничої практики 

 

спеціальності                   281 Публічне управління та адміністрування  

освітнього рівня               Магістр 

освітньої програми         28 Публічне управління та адміністрування 

освітньо-професійна програма   Публічне управління та адміністрування у галузі 

охорони здоров’я 

Терміни проведення практики 16.03.2020-10.04.2020р.  

Навчальне навантаження:  5 кредитів ECTS 

 
Метою виробничої практики є розвиток навичок і вмінь інформаційно-аналітичної, 

проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної та управлінської діяльності для вирішення 

прикладних проблем управління в організаціях публічного сектору, удосконалення системи 

управління їх; набуття вміння адаптації теоретичних положень, методичного інструментарію 

передового досвіду публічного управління та адміністрування до умов діяльності конкретної 

організації. 

Завдання виробничої практики: формування у здобувачів вищої освіти комплексу умінь і 

навичок, щодо вирішення типових завдань відповідно до посад, які може обіймати магістр з 

публічного управління та адміністрування, зокрема, у міністерствах та інших центральних органах 

виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, вищих 

навчальних закладах, академічних установах, корпоративних установах та бізнес-структурах різних 

галузей, політичних партіях та громадських організаціях. 

Результат навчання (виробничої практики) 

• Знання та розуміння теоретичних та прикладних засад публічної політики, фінансів, медичного 

права, основ та технологій прийняття управлінських рішень, управління ресурсами у сфері 

охорони здоров’я.  

• Знання та розуміння законодавства України про охорону здоров’я,  нормативно-правових актів, 

що регулюють сферу публічного управління та адміністрування, нормативних документів з 

питань реформування галузі охорони здоров’я та цивільного захисту населення, які 

регламентують професійну діяльність керівника закладу охорони здоров’я.  

• Уміти творчо застосовувати фінансово-економічні і юридичні знання в управлінській діяльності 

керівника закладу охорони здоров’я на творчому рівні, виявляючи наполегливість у досягненні 

мети, відповідальність за якість медичного обслуговування і розвиток колективу. 

• Уміти використовувати у практичній діяльності знання стандартів у сфері охорони здоров'я.  

• Уміти представляти органи публічного управління на регіональному й муніципальному рівнях 

та презентувати для широкого загалу результати діяльності закладу охорони здоров'я.  

• У складі робочої групи на основі принципів системного аналізу та комплексного підходу уміти 

готувати документи, розробляти бізнес-плани щодо розвитку публічного урядування та 

адміністрування закладами охорони здоров’я. 

• Уміти використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного 

управління та адміністрування охороною здоров’я, цифрові технології, базу даних e-Health 

Україна.  

• Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), здійснювати етично виправдану 

професійну поведінку в різних ситуаціях управлінської діяльності (ситуаціях ризику, 

надзвичайного стану, конфлікту, морального вибору). 

• Здатність здійснювати ефективну комунікацію з різними суб'єктами комунікативного простору 

на засадах соціальної відповідальності та управлінської деонтології. 
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Бази практики  

№ ПІБ здобувача База практики 

1 Алад'єва Г.В. ТОВ «Краматорський комбінат дитячого харчування», м. Краматорськ  

2 Аллахвердієв Е.С. 
КНП «Обласний перинатальний центр м. Краматорськ», м. 

Краматорськ 

3 Апришко А.В. КНП «Міська лікарня №2» Краматорської міської ради, м. Краматорськ  

4 
Бабаєвська Л.М.  

 

КНП Маріупольської міської ради «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1 м. Маріуполя» 

5 Безкровний В. І. Соледарська міська рада, відділ охорони здоров'я, м. Соледар 

6 Воздіган Н.Є. ТОВ «Медичний центр «Адастра», м. Маріуполь  

7 Голишкіна Д.Д. 
КНП Маріупольської міської ради «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 4, м. Маріуполя» 

8 Горбаш О. М. 
КЗОЗ «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики», м. 

Краматорськ 

9 Гудино Ю. В. 
КЗОЗ «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики», м. 

Краматорськ 

10 Жолус О.В. КНП «Міська лікарня №2» Краматорської міської ради, м. Краматорськ 

11 Кетов К. В. КНП «Обласне територіальне об'єднання м. Краматорськ» 

12 Кіяшко І.А. 
КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф», м. Краматорськ 

13 Коміссаренко І.М. КНП «Міська лікарня №2 Краматорської міської ради», м. Краматорськ 

14 Корнєва Ю.І. 
КНП Маріупольської міської ради «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 4  м. Маріуполя» 

15 Корнєєва М.В. Департамент охорони здоров'я ДонОДА, м. Краматорськ 

16 Присяжний О.В. 
Департамент охорони здоров'я Кіровоградської ОДА, м. 

Кропивницький 

17 Сапліна Н.В. 
КНП Маріупольської міської ради «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 4 м. Маріуполя» 

18 Стаценко В.В. КНП «ЦПМСД Новогродівської міської ради», м. Новогродівка 

19 Стукал Д.С. КНП «Міська лікарня №1 Краматорської міської ради», м. Краматорськ 

20 Шокарєв К. В. КНП «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради» 

 
Результати вивчення думки здобувачів щодо якості  

організації виробничої практики. 

По завершенні практики кафедра організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та 

гігієни провела опитування студентів щодо організації  виробничої практики зі спеціальності 

«Публічне управління та адміністрування». В опитуванні приймали участь 20 студентів -100%. 

Методика передбачала вивчення думки студентів щодо якості організації виробничої 

практики за п’ятибальною шкалою (1-5), де: «1» – незадовільно, «5» – відмінно. 

Результати опитування за критеріями оцінювання якості. 

1. Задоволеність рівнем організації практики  1 -0%   2 - 0%   3 -10%   4 -10%   5 - 80% 

2. Завдання з практики були практично орієнтованими 

1- 0%   2 - 0%  3 - 5%    4 - 25%   5 - 70% 

3. Завдання з практики були складними і не враховували рівень здобутих теоретичних знань 

 1 -10%   2 - 5%    3 -15%    4 - 15%   5- 55% 

4. Інструкції із заповнення щоденника і підготовки звіту були зрозумілими і конкретними. 

 1 - 0%    2 - 0%     3 - 0%      4 -20%       5 - 80% 

5. Оцінювання результатів виробничої практики відбувалось прозоро та чесно. 

 1- 0%     2 - 0%     3 - 0%     4 -15%     5 - 85% 
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6. Проходження виробничих практик  сприяло підвищенню знань та практичних навичок. 

 1- 0%   2 - 0%    3 -0%    4 - 25%    5 75% 

7. Необхідна консультативна і організаційна допомога для виконання завдань була отримана 

своєчасно.  1- 0%        2 - 0%    3 - 0%    4 - 0%   5 - 100% 

8. Студенти сврєчасно отримували завдання з виробничої практики та іншу документацію.  

 1 - 0%   2  - 0%    3 - 0%    4 -0%   5 - 100% 

  9. Керівники практики допомагав у підготовці звіту та інших матеріалів 

 1-  0%   2  - 0%   3  - 0%   4 - 0%   5 -100% 

 

Зведена таблиця якісних результатів практики: 

 
Кількість 

студентів 

Кількісні результати виробничої практики  N\% Якість 

А  відмінно В добре С добре D задовільно E задовільно % 

20 7 (35%) 6 (30%) 6 (30%) 1 (5%) - 95% 

 
Рекомендації за результатами опитування здобувачів:  

1. Розширити бази виробничої практики у 2020-2021 н.р.  

2. Розробити індивідуальні завдання для виробничої практики у 3 семестрі, враховуючі 

специфіку діяльності керівників закладів ОЗ різних типів, а також тематику кваліфікаційних 

робіт.   

3. Внести зміни до графіку ОП у 3 семестрі, враховуючі тривалість практики (6 кредитів). 

4. Запровадити практику проведення веб-семінарів та або тематичних консультацій з питань 

виконання ІЗ, оформлення матеріалів, підготовки звіту з виробничої практики тощо.  

 

Результати практики обговорено на засіданні кафедри організації вищої освіти, управління 

охороною здоров’я та гігієни, протокол № 11 від  11.07. 2020 р. 
 
Керівники практики  

                                _________Лобас В.М., д.держ.упр., проф. 

                                _______    Петряєва О.Б., к.держ.упр., доцент 

                                 ________ Вовк С.М.., д.держ.упр., доцент. 

                                  ________Марченко В.В., к.держ.упр., доцент 

                                 _________Половян Н.С., к.е.н.,доцент 

 

 


