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ВСТУП 

 

Виробнича практична здобувачів вищої освіти є обов’язковим 

компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного 

рівня магістр і має на меті набуття професійних навичок та вмінь за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 

«Публічне управління та адміністрування» освітньо-професійної програми 

Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я. 

Процес підготовки висококваліфікованих спеціалістів та реальний запит 

суспільства істотно підвищують рівень вимог до майбутніх фахівців, змінюють 

зміст і структуру завдань, які студент має вирішувати самостійно.  

Призначення виробничої практики - закріпити знання та практичні 

навички, набуті під час вивчення профілюючих дисциплін, ознайомити із 

сучасним станом вітчизняних підприємств, їх економічною діяльністю та 

проблемами, із виробничим процесом та основними напрямами діяльності 

підприємств у виробничо-технічній та організаційно-економічній сферах. На 

практиці студенти ознайомлюються з механізмами вирішення економічних, 

виробничих та управлінських проблем та завдань на прикладі конкретного 

підприємства, установи, організації. 

Практична підготовка студентів здійснюється на базах практики, які 

відповідають певним вимогам.  

Практична підготовка студентів передбачає безперервність та 

послідовність засвоєння потрібного обсягу практичних знань і умінь відповідно 

до освітнього рівня «магістр». 

Під час практики здобувачі вищої освіти набувають досвіду управлінської 

та дослідницької діяльності, перевіряють свої професійні здібності, мають 

можливість поглибити, розвити і закріпити знання, одержані під час навчання в 

Університеті. Водночас вони мають отримати  нові навички  практичної роботи 

за основними напрямами професійної  діяльності –організаційно-управлінської, 

інформаційно-аналітичної, науково-дослідницької та консультаційної. 

Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під 

організаційно-методичним керівництвом викладача та спеціаліста з даного 

фаху.  

Дані методичні рекомендації дозволяють визначитись зі змістом практики, 

напрямами наукових досліджень, реалізувати в практичній діяльності набуті 

знання в сфері публічного управління та адміністрування на будь-якому рівні. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Для засвоєння і поглиблення теоретичних знань при підготовці фахівців 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 

«Публічне управління та адміністрування», освітньо-професійної програми 

Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я, вивчення 

основ управлінської і організаційної діяльності, формування у здобувачів вищої 

освіти професійних знань, вмінь, навиків та їх використання в майбутній 

практичній діяльності передбачена виробнича практика. 

Практична підготовка проводиться на базах практики, що забезпечують 

виконання програми практики.  

Базами виробничої практики є державні установи та організації, 

підприємства державної, муніципальної, колективної форми власності та 

організаційно-правових форм, які є юридичними особами та здійснюють один 

чи декілька видів економічної діяльності за Державним класифікатором видів 

економічної діяльності ДК 009-2010. Це повинні бути організації, які 

застосовують передові форми та методи публічного управління.  

Перевага віддається організаціям, які мають можливості для реалізації 

цілій і завдань виробничої практики в більш повному обсязі у галузі охорони 

здоров’я.  

Підставою для призначення конкретної організації базою практики є 

наявність укладеного договору між університетом та даною організацією на 

проходження виробничої практики групою студентів або індивідуальних 

договорів на підставі листів від організацій. 

Якщо магістрант поєднує навчання в Університеті з роботою, в одній з 

галузей національного господарства, Університет дозволяє проходження 

виробничої практики за місцем роботи студента за умови, що характер роботи, 

що виконується практикантом, відповідає профілю спеціальності, по якій він 

проходить навчання. 

Здобувачі вищої освіти можуть з дозволу випускової кафедри самостійно 

вибирати місце проходження практики. Навчально-методичне керівництво 

переддипломною практикою здійснюється викладачами кафедри організації 

вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни. 

Виробнича практика проводиться у відповідності з навчальним планом у 

2 семестрі, триває протягом 4-х тижнів – 150 годин.  

Календарні періоди проведення практики на кожний навчальний рік 

визначаються графіком навчального процесу згідно освітньо-професійної 

програми підготовки фахівців Публічне управління та адміністрування у галузі 

охорони здоров’я, що відображається відповідно в навчальних планах і 

графіках навчального процесу. За результатами виробничої практики 

передбачається складання звіту та захист, а також передбачене оцінювання  

його комісією, сформованою завідувачем кафедрою організації вищої освіти, 

управління охороною здоров’я та гігієни. 
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2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 

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; закріплення практичних навичок проведення 

дослідження, формування його інформаційного, правового та методичного 

забезпечення, виходячи із суті проблем, що вирішуються, та обмежень, 

пов’язаних з діяльністю конкретної організації; впровадження розроблених 

рекомендацій та пропозицій у практичну діяльність 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 у 

галузі охорони здоров’я. 

Результатом є оволодіння, здобувачів вищої освіти, сучасними 

методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої 

професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі 

знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час 

конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання 

потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в 

практичній діяльності. 

Проходження всіх етапів практики забезпечує формування у здобувачів 

вищої освіти освітнього рівня «магістр» спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» компетентностей: 

інтегральної: 

здатність розв’язувати складні завдання, виробничі ситуації, проблеми у 

сфері професійної діяльності із поглибленим рівнем знань та вмінь 

інноваційного характеру, достатнім рівнем інтелектуального потенціалу; 

загальних: 

здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та 

самостійним; до безперервного професійного розвитку лікаря і менеджера;  

здатність адаптуватися до змінних умов управлінської діяльності, 

генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації, розробляти та 

управляти проектами у складних і непередбачуваних умовах ; 

здатність ефективно використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології; 

здатність працювати у команді, налагоджувати соціальну взаємодію, 

співробітництво у ситуаціях невизначеності, попереджати та розв’язувати 

конфлікти; 

здатність управляти різнобічною комунікацією, до самоаналізу 

управлінської діяльності, ефективного самоменеджменту та саморозвитку; 
фахових: 

здатність організовувати діяльність органів публічного управління та 
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закладів охорони здоров’я різних форм власності на різних стадіях  розвитку та 

у кризових ситуаціях; 

здатність працювати  в нормативно-правовому полі законодавства 

України, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних 

рівнях публічного управління та адміністрування, самостійно готувати 

професійні тексти (аналітичні довідки, угоди, контракти) і здійснювати 

нормативно-правові процедури; 

здатність визначати показники сталого розвитку сфери охорони здоров’я 

на загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях управління; 

здатність проводити оцінку можливостей закладу охорони здоров’я як 

системи, визначати критерії розвитку, розробляти маркетингову стратегію і 

тактику діяльності на ринку медичних послуг; 

здатність організувати систему е-документообігу у закладі охорони 

здоров’я, організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських 

процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій ; 

здатність створювати належний психологічний клімат у закладі охорони 

здоров’я; формувати психологічну готовність кадрів до виконання ними своїх 

соціально-професійних обов’язків у ситуаціях стабільності і кризової 

непередбачуваності подій; 

здатність вести дослідницьку діяльність у сфері публічного управління та 

адміністрування з використанням різних джерел інформації (у т. ч. іноземною 

мовою), даючи критичну оцінку для своїх висновків у формі наукового тексту. 

 

3.ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ 

КЕРІВНИЦТВО 

Перед проходженням практики магістри повинні ознайомитися із 

програмою практики і скласти та узгодити з керівником індивідуальні завдання  

щодо збору та підготовки необхідних матеріалів. 

Під час проходження виробничої практики магістри проводять 

дослідження, опрацьовують та узагальнюють матеріали згідно програми 

практики. Після проходження практики звіт з практики подається на кафедру. 

Відповідальність за організацію, проведення й контроль практики 

покладається від: 

– факультету – на декана; 

– кафедри – на завідувача, заступника завідувача з питань практики та 

викладачів – керівників практик; 

– бази практики – на керівника підприємства. 

Безпосереднє навчально-методичне керівництво й виконання програми 

практики забезпечує випускова кафедра з керівниками від баз практики. 

Керівники практики від кафедри перевіряють організацію та якість 

роботи магістрів, контролюють хід виконання програми практики. 

Оформлення здобувачів вищої освіти для проходження практики 

підтверджується наказом ректора, за поданням декана факультету не пізніше 

одного місяця до дати початку практики. 

До керівництва виробничою практикою залучаються досвідчені викладачі 

випускової кафедри. 
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На здобувачів вищої освіти, які проходять практику в організації, 

розповсюджується законодавство України про працю та правила внутрішнього 

трудового розпорядку організації. 

Тривалість робочого часу здобувачів вищої освіти під час проходження 

виробничої практики регламентується законодавством України про працю і 

складає для здобувачів вищої освіти віком від 18 років і старше не більше 40 

годин на тиждень, без врахування самостійної роботи. 

Університет, в цілому, факультет та кафедра, що здійснюють практичну 

підготовку магістрів зі спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» освітньо-професійної програми Публічне управління та 

адміністрування у галузі охорони здоров’я, щороку укладають, а у разі 

необхідності оновлюють, договори з організаціями, установами. 

Після закінчення виробничої практики магістри у встановлений термін 

здають на кафедру звіт (з оцінкою керівника від бази практики). Підпис 

керівника практики завіряється печаткою установи. 

Порядок проходження практики складається із трьох етапів: 

– ознайомлювальний; 

– основний (виробничий); 

– заключний. 

Ознайомлювальний етап. На цьому етапі магістрантів ознайомлюють зі 

структурою бази практики, номенклатурою, основними показниками 

діяльності. 

Основний етап. На цьому етапі магістранти проходять практику на 

робочих місцях, де вони під керівництвом кваліфікованих працівників і 

фахівців опановують навички роботи зі спеціальності. В основній частині 

студенти виконують розділи програми практики й індивідуальне завдання. 

Заключний етап. На заключному етапі студенти-практиканти 

вивільняються від роботи за спеціальністю й виконують розділи програми 

практики, які не можна виконати на робочому місці, й оформлюють звіт з 

практики. При оформленні документів про закінчення практики на титульному 

аркуші звіту повинен бути підпис, а у щоденнику – відзив керівника практики 

від бази практики (підписані й завірені печаткою фірми). У щоденнику також 

повинні бути печатки бази практики про прибуття на й вибуття з неї. 

На підставі програми практики і умов роботи на конкретній базі 

практики, безпосередній керівник виробничої практики разом із студентами 

складає календарний графік проходження практики, який затверджується 

керівником бази практики. 

При відсутності окремих об’єктів на конкретній базі практики (видів 

діяльності, структурних підрозділів, окремих видів робіт тощо) для більш 

повної реалізації програми практики необхідно виключити із календарного 

плану теми, що стосуються цих об’єктів, а вивільнений робочий час 

використати на інші теми для більш глибокого їх вивчення. 

Для обліку виконаної роботи кожний практикант веде щоденник 

практики, в якому він записує короткий зміст і терміни виконаної роботи 

(Додаток В) Записи здійснюються в день виконання завдань і підтверджуються 

підписом безпосереднього керівника практики. 
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В процесі проходження виробничої практики студент складає звіт, який, 

разом з календарним планом і щоденником практики здається на кафедру на 

протязі 2-х днів після закінчення терміну практики. 
 

4. ПРОГРАМА ПРАКТИКИ 

Типова індивідуальна програма практики здобувача передбачає: 

- вивчення структури апарату державного органу, органу місцевого 

самоврядування, механізму координації діяльності структурних підрозділів; 

- ознайомлення і коментар до посадових обов’язків і компетенцій, 

визначених посадовим положенням, що відповідають напряму діяльності 

конкретного структурного підрозділу, де проходить практику здобувач;  

- результати, отримані під час практики відповідно до посади (знання, 

вміння, навички), пропозиції щодо вдосконалення роботи структурного 

підрозділу;  

- додатки (копії аналітичних та інших документів, підготовлених 

здобувачем за період практики). 

З урахуванням наведеного здобувачем розробляється індивідуальна 

програма практики, де визначаються напрям його досліджень, профіль 

відповідного структурного підрозділу, реальна виробнича ситуація та інші 

фактори. Зміст індивідуальної програми повинен відповідати меті та завданням 

практики, враховувати особливості його проведення за спеціальністю і 

передбачати  поглиблення та закріплення знань здобувачів, набуття ними 

практичних навичок роботи на посадах в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, в державних установах тощо. 

Індивідуальні завдання на практику для здобувачів розробляються 

керівниками практики як додаток до індивідуальної програми практики. 

Загальний обсяг практики складає – 150 годин. Перелік обов’язкових 

навчальних елементів наведено у таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 – Структура виробничої практики 
№ 

з/п 
Навчальні елементи практики 

Кількість 

годин 

1. 

1. Управління організаційною підсистемою підприємства 

(організації) 

1.1. Загальна характеристика підприємства (організації) 

1.2. Загальна характеристика організаційної структури 

1.3. Система комунікацій: порядок прийняття та реалізації 

одноосібних і колегіальних рішень 

52 

2. 

2 Управління підприємством (організацією) 

2.1 Аналіз стану та визначення основних напрямів розвитку 

матеріально-технічної бази підприємства (організації) 

2.2 Аналіз кадрової політики підприємства (організації)  

2.3 Управління фінансовими ресурсами та результатами 

підприємства (організації) 

53 

3. Індивідуальне завдання 30 

5. Оформлення звіту про проходження практики 20 

6. Захист звіту про проходження практики 5 

 Разом  150 годин 
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ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

З початку практики студент повинен пройти інструктаж із техніки безпеки, 

ознайомитися з виробничою і організаційною структурою підприємства, 

техніко-економічними показниками та перспективами розвитку підприємства. 

Ознайомлення з виробничою структурою підприємства складається з 

вивчення сукупності структурних підрозділів підприємства, характеру 

взаємозв'язків і підпорядкованості між ними. 

Ознайомлення з організаційною структурою управління підприємством 

полягає у вивченні характеру роботи, функцій департаменту (відділу) 

управління (заводоуправління) та їх взаємозв'язків. 

Під час практики необхідно самостійно виконувати ряд завдань, що 

розрізняються за місцем проходження практики і видом робіт. 

 

5.1.1. Вивчити систему звітності підприємства і ознайомитися з планом 

соціального і економічного розвитку. Освоїти методику соціально-

економічного аналізу роботи підприємства за основними напрямками. 

У залежності від теми кваліфікаційної роботи студент повинен 

проаналізувати роботу підприємства за певними показниками. 

При виконанні даного завдання студент одержує доступ до вивчення плану 

соціально-економічного розвитку підприємства, діючої системи 

господарювання, методики економічного та маркетингового аналізу основних 

сторін роботи підприємств і об'єднань відповідної галузі.  

Тому аналіз доцільно проводити в послідовності, зазначеній у таблиці 5.2, 

розглядаючи докладно питання, що підлягають дослідженню. 

Таблиця 5.2 
Область 

аналізу 
Питання, які потрібно розглянути 

Первинна 

інформація 

про  

базу практики 

Повна назва бази практики та її реквізити за Статутом (при його наявності). 

Схема організаційної структури. 

Впровадження господарської діяльності з медичної практики. 

Етапи розвитку бази практики: галузь, сфера діяльності, коли і як воно було 

створене, історія розвитку, ключові події, такі, як збільшення виробничої 

потужності, прийняття нових технологій, спільні підприємства і ін.  

Аналіз нормативно-правової бази яка регулює діяльність бази практики. 

Вплив та особливості діяльності місцевого самоврядування на роботу бази 

практики 

Аналіз кадрового забезпечення (у т.ч. професійний рівень) бази практики. 

Аналіз цілей й стратегій розвитку бази практики. 

Аналіз 

ефективності 

виробництва 

послуг/товарів  

Схема організаційної структури відділів/структурних підрозділів, служб 

особливості робочих функцій, обов'язки і відповідальність. 

Особливості договорів про закупівлю медичних послуг між замовником та 

постачальником, їх кількість та специфіка, від чого вона залежить. 

Аналіз та участь у розробці прогнозів потреби населення  

регіону/міста/селища обслуговування в плановій медичній допомозі. 

Оцінка рівня стандартів яким відповідає медична послуга/товари. 

Рівень продуктивності на даний момент, особливі потреби та рекомендації з 

поліпшення умов постачання послуг / товарів. 

Взаємодія в середині бази практики – кількість відділів/відділень,  
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продовження таблиці 5.2 
 розташування, спеціалізація і зв'язок між ними. 

Ведення і представлення обліково-звітної документації. 

Аналіз 

ефективності 

виробництва 

та управління 

трудовими 

ресурсами 

Проведення аналізу організації та якості лікувально-діагностичної діяльності. 

Аналіз здійснення організаційно-методичної роботи з питань надання 

планової медичної допомоги  

Вивчення та аналіз основних інтегральних показників роботи, стану  здоров`я  

та медичного обслуговування населення  та  надання пропозицій щодо їх 

покращання. 

Використовувані виробничі технології, рівень їх складності, та необхідність 

їх поліпшення 

Вузькі місця у виробничому процесі і /або наявні запасні потужності. 

Використання площ і проблеми, що виникають у зв'язку з цим. 

Виробничий процес для кожного виду послуг/продукції (процес/діаграми). 

Забезпечення структурних підрозділів і служб: лікарськими засобами, 

витратними матеріалами, виробами медичного призначення тощо. 
Безпека праці: належні умови праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки 

працівникам тощо. 

Аналіз 

системи 

управління 

персоналом 

Визначення потреби у персоналі. 

Середньо-спискова чисельність працюючих. 

Якісний і кількісний склад працівників, рівень кваліфікації 

Персонал, зайнятий у виробництві послуг/товарів. 

Система оплати праці за нормативно-правовою базою. 

Система залучення кадрів. 

Використання робочого часу і нормування праці. 

Схема стимулювання та компенсацій на практиці. 

Аналіз 

управління 

матеріальним

и ресурсами 

(логістика) 

Хто несе відповідальність за управління матеріальними ресурсами, і як це 

організовано? 

Чи проводиться внутріорганізаційна перевірка матеріально-технічного 

забезпечення ? 

Чи ведеться окремий облік застарілого обладнання? 

Чи проводиться аналіз товарно-матеріальних запасів? 

Методи контролю. Чи проводиться постійна інвентаризація? 

Процедура планування матеріальних ресурсів. 

Наскільки ефективний бюджет і механізм контролю за виконанням бюджету? 

Аналіз 

управління 

фінансами 

(контролінг) 

Організаційна структура фінансового/бухгалтерського відділу, особливості 

робочих функцій, обов'язку і відповідальності. 

Що значить «фінансовий рік підприємства»? 

Чи використовується калькуляція собівартості послуг/продукції? 

Методи розрахунку амортизації. 

Балансові звіти і рахунок прибутків і збитків за останні 3-5 років. 

Фінансовий добробут і стабільність. 

Визначення основних орієнтирів. 

Джерела і застосування фондів їх рух та застосування. 

Політика і процедури виплат. 

Аналіз 

управління 

медичною 

допомогою 

населенню 

Територіальне розміщення, що обслуговуються, і географічний розподіл між 

лікарями/ФАПами. 

Прийняття й обробка інформації з лікування 

Досвід в надання медичної допомоги 

Облік захворюваності, основних демографічних показників, летальності та ін. 

Управління взаєминами з клієнтом та облік скарг клієнтів. 

Чи існує зворотний зв'язок із пацієнтом? Яким чином і як часто? 

Як оплачується робота медичних працівників? Чи існує система заохочень і 



12 

премій? 

Рентабельність кожного виду послуг/продукції. 

Чи проводилися дослідження медичного ринку? Як проводиться 

прогнозування роботи закладу? 

Рівень і характеристики попиту, частка підприємства на медичному ринку. 

Рівень і природа конкуренції. Як часто і якими силами підприємство збирає 

інформацію про конкурентів? 

Витрати по збуту, використовувані методи складання бюджету і його 

механізм. 

 

Обробка отриманих матеріалів може здійснюватися як традиційними 

прийомами економічного аналізу, так і сучасними економіко-математичними. 

Для окремих розділів можуть бути використані програми рішення задач 

кореляційного і регресивного аналізу, лінійного програмування, 

короткострокового прогнозування. 

 

5.1.2. За час проходження практики студент повинен зібрати матеріал 

для науково-дослідної роботи і виконати його первинну обробку.  

Роботу з виконання досліджень він продовжує і завершує під час 

виконання магістерської кваліфікаційної роботи. Тему, об'єкт і методику 

дослідження студент погоджує з науковим керівником. 

На підприємстві студент повинен дати соціально-економічну 

характеристику об'єктів дослідження, зробити аналіз виробничо-господарської 

діяльності, розробити технічні, організаційні і економічні заходи, розрахувати 

економічну ефективність від впровадження заходів. 

В подальшому науково-дослідна робота проводиться, як правило, до її 

захисту. В окремих випадках робота продовжується на підприємстві і 

завершується її впровадженням. 
 

3. Індивідуальне завдання 

Видається керівником кваліфікаційної роботи, кожному студенту 

індивідуально, у відповідності до його теми дослідження.  

Метою індивідуального завдання є: 

набуття студентами навичок самостійної роботи зі збору, обробки 

статистичного матеріалу та узагальнення її результатів шляхом підведення 

підсумків та внесення пропозицій; 

формування власної думки при оцінці конкретних ситуацій та прийнятті 

управлінських рішень. 

Тематика індивідуальних формується відповідно до тематики науково-

дослідних робіт кафедри та дипломних робіт студентів. Виконання 

індивідуального завдання передбачає збір і обробку інформації згідно з 

розробленою тематикою та виконання інших видів робіт за дорученням 

кафедри. Крім того, студент під час практики проводить необхідні дослідження 

і збирає матеріали для розробки конкретних заходів щодо поліпшення 

технології, організації і бази практики. 

Для успішного виконання кваліфікаційної магістерської роботи, що 

передбачена робочим навчальним планом спеціальності «Публічне управління 

та адміністрування» освітньо-професійної програми Публічне управління та 
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адміністрування у галузі охорони здоров’я, у період проходження 

переддипломної практики студент зобов'язаний зібрати статистичну 

інформацію за останні 3 роки, яка: 

відображає організаційні особливості функціонування організації, 

установи, що виступає базою практики; 

дозволяє здійснити аналіз комунікаційної політики організації та її зв’язків 

з громадськістю; 

дозволяє здійснити експертну оцінку лідерських якостей керівника та 

визначити комплекс вимог до лідера і розробити інтеграційну модель 

управлінського лідера організації; 

дозволяє розробити пропозиції щодо удосконалення управління медичною 

допомогою населенню регіону. 

Студент повинен скласти характеристику об'єкта дослідження, виконати 

аналітичну частину роботи і необхідні планові розрахунки. 

Потрібно виконати наступну роботу: 

5.1.3. База практики – державна або приватна установа, організація  

1. Загальна характеристика  

В основній частині звіту дати характеристику: 

− основних нормативно-правових документів, які регламентують 

діяльність державної установи;  

− організаційно-управлінської структури, зв’язків з іншими органами 

державного управління, підприємствами та організаціями;  

− завдань та функціональних обов’язків спеціалістів підрозділу; 

− обов’язків та прав державних службовців підрозділу (провідного 

спеціаліста, головного спеціаліста) відповідно до посадових інструкцій) 

2. Характеристика сфери управлінської діяльності державної 

установи/організації (в межах компетенцій відповідного структурного 

підрозділу(управління, відділу) 

В аналітичній частині звіту здійснити: 

− аналітичний огляд основних показників, які характеризують об’єкт 

управління (проаналізувати галузеву звітність); 

− моніторинг управлінського інструментарію, технології, методики, 

програми та ін.; 

− оцінку ефективності управлінських заходів. 

3. Пропозиції щодо вдосконалення системи менеджменту державної 

установи – бази практики, зокрема обґрунтування необхідних змін. 

Пропозиції стосовно вдосконалення системи менеджменту державної 

установи можуть бути визначені за одним із таких напрямів: 

− організаційної структури державної установи; 

− інформаційного, нормативного та правового забезпечення; 

− механізму взаємодії з іншими державними установами; 

− інших управлінських характеристик державної установи. 

4. Результати виконання індивідуального завдання від бази практики 
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Завдання від керівника з бази практики передбачає характеристику 

виконаного студентом самостійного завдання, визначеного керівником 

практики від державної установи, яка передбачає розкриття:  

− особистого внеску студента у підготовку управлінських чи аналітичних 

документів (стратегій розвитку, підготовку звітів, аналізів, планів, прогнозів чи 

інших), які розробляються державною установою; 

− набутих професійних знань в результаті особистої участі студента у 

засіданнях, зборах, семінарах та інших заходах, що проводяться державною 

установою; 

− отриманих практичних вмінь від участі студента у оновленні 

комп’ютерних баз даних, збору та систематизації різних інформаційних 

документів, якими оперує в своїй діяльності державна установа; 

− інших компетенцій та переваг, що були отримані студентом під час 

практики 

5. Охорона праці, техніка безпеки 

Основні документи, що регламентують охорону праці та техніку безпеки в 

державній установі 
 

5.1.4. База практики – органи держаної влади , місцевого самоврядування 

1. Вивчення структури апарату державного органу, органу місцевого 

самоврядування, механізму координації діяльності структурних підрозділів 

В основній частині звіту дати характеристику: 

− структури державного органу державного органу/органу місцевого 

самоврядування; 

− основних нормативно-правових та розпорядчими документами, що 

регулюють діяльність державного органу/органу місцевого самоврядування; 

− порядку роботи з документами та організацією діловодства державного 

органу/органу місцевого самоврядування; 

− механізму взаємодії державного органу/органу місцевого 

самоврядування з міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади; 

− системи контролю за виконання, законодавчих, нормативно-правових 

актів та внутрішніх розпорядчих документів у державному органі/органі 

місцевого самоврядування. 

2. Ознайомлення і коментар до посадових обов’язків і компетенції, 

визначених положенням, що відповідають напряму діяльності конкретного 

структурного підрозділу державного органу/органу місцевого самоврядування. 

Здійснити: 

− ознайомлення з Положенням про структурний підрозділ  державного 

органу/органу місцевого самоврядування; 

− ознайомлення з посадовими інструкціями працівників структурного 

підрозділу; 

− ознайомлення з нормативно-правовими актами з питань забезпечення 

відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади/органу місцевого 

самоврядування. 

3. Індивідуальні завдання. 
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Здійснити: 

Вивчення порядку підготовки проектів нормативно-розпорядчих 

документів 

Підготовка проектів резолюцій до листів центральних органів виконавчої 

влади, судових органів, звернень громадян, які надходять до органу державної 

влади/органу місцевого самоврядування. 

Взяти участь в опрацюванні матеріалів, які надійшли від інших 

центральних органів виконавчої влади на виконання. 

Вивчення діючих нормативно-правових актів з питань, щодо забезпечення 

реформи у сфері/галузі (згідно теми магістерської роботи), забезпечення умов 

для сприяння діяльності органів влади. 

Виконане індивідуальне завдання, оформлене згідно Методичних 

рекомендацій, включається до звіту. 

Копія виконаного індивідуального завдання, копії наданих установою 

статистичних і звітних матеріалів повинна зберігатись у студента для 

подальшого використання при написанні кваліфікаційної роботи. 

 

Рекомендації щодо збору інформації 

Для глибокого вивчення теми магістерської кваліфікаційної роботи, 

узагальнення і використання наукових досягнень, передового досвіду студент 

зобов’язаний використати літературу, вивчення якої виробляє навички 

самостійної і наукової роботи. Від того, як студент опанував теоретичний курс, 

вивчив виробництво і його економічну діяльність, залежить якість випускної 

кваліфікаційної роботи. 

Також, під час проходження виробничої практики, студенту необхідно 

уникати безсистемного накопичення матеріалів для кваліфікаційної роботи. 

Прагнення мати копії ряду документів, планів, звітів, таблиць, пояснювальних 

записок тощо, вважаючи, що чим більше буде таких даних, тим в більшій мірі 

будуть забезпечені необхідні для проектування матеріали, є помилковим, 

оскільки веде до того, що після закінчення практики у студента залишається 

багато невирішених питань. 

Тільки виконуючи роботу відповідно до конкретного завдання керівника 

практики, який спрямовує діяльність студента в відповідності з темою його 

магістерської кваліфікаційної роботи, студент може послідовно вивчити і 

проаналізувати чинність всіх пов'язаних з його дослідженням виробничих 

показників, їх взаємозв'язок, зробити висновки, розробити і запропонувати 

необхідні заходи щодо поліпшення показників роботи підприємства. Тільки в 

процесі такої роботи накопичуються якісні матеріали. Зрозуміло, що для 

спеціальних досліджень повинен відводитися відповідний час, а основну 

частину його студент повинен відвести роботі безпосередньо в організації. 

Найбільш правильні і вичерпні відповіді на всі виробничі питання, які 

виникають, студент може отримати безпосередньо від практикуючих лікарів, в 

апараті управлінських служб. 

Економічну оцінку результату діяльності об'єкту вивчення студент 

повинен виконати безпосередньо на підприємстві в період проходження 

виробничої практики. Вона відноситься до поглибленого аналізу економічних 
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показників, при якому необхідно детально розкрити першопричини всіх 

резервів виробництва. 

На підставі глибокого спеціального аналізу повинні бути розроблені 

конкретні організаційно-економічні заходи, що в наступному ввійдуть в 

проектну частину магістерської кваліфікаційної роботи. Потрібно мати на увазі, 

що жодні готові описи виробництва не можуть забезпечити виявлення 

суттєвості, характеру і засобів передової технології і організації в такій мірі, як 

це можливо при особистому спостереженні. Виходячи з цього, студентам 

рекомендується в усіх можливих випадках не обмежуватися отриманням 

готових матеріалів, а самим проводити необхідні дослідження. 

При аналізі управлінської діяльності та для розробки організаційно-

технологічних заходів студенту необхідно мати опис існуючого варіанта і 

намітити шляхи вдосконалення. 

Слід пам’ятати, що після закінчення практики скоріше всього не буде 

можливості додатково отримати необхідну інформацію на підприємстві. 

 

6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ 

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Керівник від бази практики уточнює календарний графік проходження 

практики з кожним студентом. В ньому студент подає перелік виконаних робіт 

за планом і фактично, початок і закінчення, тривалість роботи в днях або 

годинах. При цьому враховуються конкретні умови роботи на базі практики.  

Під час проходження практики магістранти повинні вести щоденник з 

практики. В щоденнику практики студент коротко записує все, що ним 

зроблено згідно календарного графіка. В ньому послідовно відображаються всі 

види виконуваних робіт, включаючи участь в науково-дослідній та суспільній 

роботі. Записи ведуться в робочому зошиті, який є продовженням щоденника. 

Після закінчення практики щоденник разом зі звітом повинен бути 

розглянутий керівниками практики (від бази практики та від кафедри), які 

складають відгук і підписують його. 

Для узагальнення матеріалів, зібраних під час практики і підготовки звіту, 

студентам відводиться 4 дні. 

 

7. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Звіт про практику повинен мати чітку побудову, логічну послідовність та 

конкретність викладення матеріалу, переконливість аргументів, точність 

формулювання, обґрунтованість висновків та рекомендацій. 

Студент-практикант вказує у звіті дату, робоче місце і викладає зміст 

виконаних робіт роботи. Звіт складають, починаючи з перших днів практики. 

На кожному робочому місці практикант щоденно готує матеріали для 

оформлення звіту. У звіті дають коротку техніко-економічну характеристику 

підприємства (установи, організації) (назва, підпорядкованість, структура, 

організація виробництва, управлінська структура, основні показники 

діяльності), описують порядок документального оформлення та обліку окремих 

операцій (згідно з відповідною програмою, що міститься в розділі Програми), 

роблять висновки і дають практичні пропозиції. У звіті коротко відображається 
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перелік та зміст робіт, що виконувались студентом для підготовки матеріалів до 

дипломної роботи за обраною ним темою. 

Звіт обсягом 30-40 сторінок повинен бути надрукований на окремих 

аркушах канцелярського паперу; копії документів, розрахунків, облікових 

регістрів і звітних форм розміщують в кінці звіту, а в тексті дають посилання на 

них і вказують їх порядкові номери. 

Звіт практикант підписує, підшиває у папку, дає на рецензію і підпис 

керівнику практики від відповідної бази практики. 

Текстова частина звіту повинна бути поділена на окремі параграфи 

відповідно до питань програми. У цій частині студент дає характеристику 

поставленого питання і описує виконану ним роботу, пов’язуючи текстову 

частину з документами, які наводяться в додатках до звіту. 

Текст звіту про практику друкують машинописним способом або за 

допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 

(210х297 мм), дотримуючись таких вимог: 

- текстовий редактор – Word for WINDOWS; 

- шрифт – Times New Roman Cyr; 

- розмір шрифту – 14 пунктів; 

- інтервал – 1,5 (28-30 рядків на одній сторінці). 

Текст звіту друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве - не менше 30 

мм, праве - не менше 10 мм, верхнє - не менше 20 мм, нижнє - не менше 20 мм. 

Параметри сторінки виставляються в меню Файл / Параметри сторінки і 

повинні відповідати зазначеним на рис. 7.1. 

 
Рис. 7.1. Параметри сторінки 

Основний текст (Tіmes New Roman, 14 pt, інтервал між строками: 

полуторний, абзац - 1,25 см., вирівнювання за  шириною). Параметри основного 

тексту виставляються в меню Формат/Абзац і повинні відповідати зазначеним 

на рис. 7.2.  
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Рис. 7.2. Параметри основного тексту 

Титульна сторінка має єдину форму і реквізити. Вона оформляється 

згідно встановленого взірця (Додаток А). 

Зміст розміщується на другій сторінці. У ньому послідовно 

перераховують усі частини звіту: вступ, основна частина (згідно програми 

практики), висновки і пропозиції, додатки, список використаних джерел. Проти 

кожної назви відповідної частини звіту вказується номер сторінки, на якій вона 

починається, що полегшує пошук необхідного розділу (Додаток Б). 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків 

(малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знаку №. 

Першою сторінкою є титульний аркуш, який підлягає загальній нумерації 

сторінок звіту про практику. На титульному аркуші та змісті номер сторінко не 

ставлять, на наступних - номер проставляють у правому верхньому куті 

сторінки без крапки в кінці. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 

ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 

«2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять 

заголовок підрозділу. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту 

складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими 

ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» 

(другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку 

наводять заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка. 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, 

як пункти. 

Заголовки структурних частин звіту «ЗМІСТ», «ВСТУП», «НАЗВА 

РОЗДІЛУ», «ВИСНОВКИ» «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», 

«ДОДАТКИ» друкуються великими літерами по центру сторінки. Заголовки 

підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. 

Крапка в кінці заголовка не ставиться. 

Відстань між заголовком (за винятком підрозділів) та текстом має 

дорівнювати 2 інтервалам основного тексту (рис.7.3). 

Наприклад: 
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1. СУТНIСТЬ, РОЛЬ ТА РОЗВИТОК ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

1.1. Поняття, сутності та значення економічних методів управління на 

сучасному етапі розвитку місцевого самоврядування 

 

Початок основного тексту....... 

 

Рис. 7.3. Приклад оформлення заголовків та частин роботи 

 

Кожну структурну частину (новий розділ) звіту слід починати з нової 

сторінки. Підрозділи продовжують розділи і друкуються після тексту 

попереднього підрозділу і початком поточного тексту відповідно по одному 

інтервалу основного тексту. 

Ілюстрації (рисунки, схеми, графіки, діаграми) і таблиці необхідно 

подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній 

сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках роботи, вносять 

до загальної нумерації сторінок. Таблицю або малюнок, розміри якого більше 

формату А4 розміщують у додатках. 

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах 

розділу за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації 

повинен складатися з номера розділу та порядкового номера ілюстрації, між 

якими ставиться крапка. Наприклад: «Рис.1.2» (другий рисунок першого 

розділу). Номер ілюстрації, її назву та пояснювальні підписи розміщують 

послідовно під ілюстрацією. Якщо в розділі подано одну ілюстрацію, то її 

нумерують за загальними правилами. 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у 

додатках) в межах розділу. Таблицю розміщують після першого згадування про 

неї в тексті.  

У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці 

розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен 

складатися з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими 

ставиться крапка, наприклад:  

«Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу). 

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово 

«Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, 

над іншими частинами пишуть слова «Продовж. табл.» і вказують номер 

таблиці, наприклад: «Продовж. табл.1.2». 

Приклад побудови таблиці: 

Таблиця (номер) 

Назва таблиці 

Голівка 

 
  

Заголовок граф 

    

     

     

Боковик 

(заголовки рядкі 
Графи (колонки) 
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Формули (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер 

формули складається з номера розділу та порядкового номера формули в 

розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля 

аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) - 

перша формула третього розділу. 

При написанні звіту студент повинен посилатися на джерела, матеріали 

або окремі результати з яких наводяться в звіті, або на ідеях і висновках яких 

розробляються проблеми, завдання або окремі питання. Такі посилання дають 

змогу відшукати документи, перевірити достовірність відомостей про 

цитування документа, забезпечують необхідну інформацію про нього, 

допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на 

останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в 

тих випадках, коли наявний у них матеріал, не входить до останнього видання. 

Коли використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових 

статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно 

точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке є 

посилання в звіті. 

Посилання в тексті звіту про практику на джерела слід зазначати 

порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними 

дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...». 

Коли в тексті необхідно зробити посилання на складову частину чи 

конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання у 

квадратних дужках, при цьому номер посилання має відповідати його 

бібліографічному опису за переліком посилань.  

Приклад: Цитата в тексті: «Одним із засобів реалізації валютної політики 

є валютне регулювання – діяльність держави, що спрямована на регламентацію 

міжнародних розрахунків і порядку здійснення угод із валютними цінностями 

[25, с. 293]. Відповідний опис у переліку посилань:  25. Пономарьова Ю.В. 

Логістика : навч. посіб. К. : Центр навч. л-ри, 2005. 328 с. 

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий 

містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після 

висновків. Список використаних джерел складають в алфавітному порядку 

відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (ДСТУ 

8302:2015. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 

правила складання). 

Додатки оформляють як продовження звіту про практику на наступних 

його сторінках. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток 

повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої 

симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком 

малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток __» і велика 

літера, що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української 

абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: додаток А, додаток Б. 

Один додаток позначається як додаток А. 

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й 

підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед 
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кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: А.2 

– другий розділ додатка А; В.3.1 - перший підрозділ третього розділу додатка 

В. 

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у 

межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 - другий рисунок першого 

розділу додатка Д; формула (А.1) - перша формула додатка А. 

Звіт про проходження практики підписується загальним керівником 

практики від бази практики та завіряється її печаткою. Керівник від бази 

практики дає на звіт відгук, робить висновок про готовність студента до 

практичної роботи. 

Керівник практики від кафедри детально перевіряє звіт, дає загальну 

оцінку виконаної роботи в рецензії та вирішує питання про допуск студента до 

захисту звіту. 

До звіту про практику додаються графік проходження практики, 

підписаний керівниками практики та студентом, завірений печаткою; відгук 

керівника практики від установи чи організації; щоденник проходження 

практики; зауваження та побажання керівників практики щодо покращення її 

проходження в подальшому. 

 

8. ЗАХИСТ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ 

ПРАКТИКИ 

Захист звітів про практику приймає комісія, склад якої затверджується 

завідувачем кафедри. На захист здобувач вищої освіти подає: 

- звіт про практику; 

- щоденник практики, підписаний керівником практики від кафедри і бази 

практики, в якому вміщені коротка письмова характеристика-відгук, підписана 

керівником практики від бази практики, та висновок керівника практики від 

кафедри. 

Результати захисту відображаються у відомості і завіряються підписами 

членів комісії. У випадку неякісного оформлення звіту, несвоєчасного його 

представлення, незадовільної оцінки за результатами захисту кафедрою 

вирішується питання про повернення звіту на доопрацювання протягом 

визначеного часу. 

За результатами проведення практики доцільно подати завідувачу 

кафедри зауваження і пропозиції щодо поліпшення організації практики 

студентів. 
 

9. ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Критерії, за якими оцінюється проходження та захист звіту про 

проходження усіх видів практик (навчальних і виробничих) проводиться у 200-

бальній шкалі розробленими відділом практики Університету. 

Диференційований залік з виробничої практики виставляється на основі 

результатів виконання практичної роботи та складання підсумкового контролю 

в університетському центрі незалежного тестування знань студентів. 

Диференційована оцінка за виробничу практику вноситься у відомість 

обліку успішності та в індивідуальний план студента за підписом керівника 
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практики. 

Студенту, який не виконав програми виробничої практики без поважних 

причин, може бути надано право проходження практики повторно. Студенти, 

які не виконали програми виробничої практики і отримали незадовільну оцінку 

при захисті звіту вважаються такими, що не виконали навчального плану та 

навчальної програми і відраховуються з університету. 

Критерії, за якими оцінюється проходження та захист звіту про 

проходження виробничої практики  

180 - 200 балів:- звіт про проходження практики і щоденник практики 

оформлені у відповідності до вимог і подані до захисту у визначений кафедрою 

термін; 

- звіт містить елементи новизни, має практичне значення; 

- студент оволодів навиками дослідної роботи: збору інформації, аналізу, 

формулювання висновків, пропозицій; 

- відповідь студента на питання членів комісії вичерпна; 

- відгук керівника позитивний. 

150-179 балів:- програма практики розкрита, але мають місце окремі 

недоліки непринципового характеру: 

- недостатньо використані в процесі аналізу матеріали звітності; 

- мають місце окремі зауваження щодо оформлення звіту, щоденника; 

- студент на захисті продемонстрував добрі знання, відповів на запитання 

членів комісії. 

120 -149 балів:- мають місце окремі зауваження щодо оформлення звіту 

та щоденника; 

- допущені граматичні та стилістичні помилки; 

- мають місце неточності у розрахунках при проведенні аналізу; 

- на захисті студент продемонстрував задовільні знання; 

- відповіді на запитання членів комісії неточні або неповні. 

Менше 120 балів:- звіт про проходження практики та щоденник практики 

оформлені з численними помилками або не в повному обсязі, 

- на захисті студент проявив повне незнання досліджуваного об’єкта, не 

зумів задовільно відповісти на поставлені запитання членів комісії. 

Звіт про проходження практики до захисту не допускається якщо:- звіт 

подано керівникові на перевірку з порушенням термінів; 

- виконаний із суттєвими запозиченнями інформаційно-теоретичного 

матеріалу; 

- оформлення звіту не відповідає вимогам; зміст звіту не розкрито. 

Шкала оцінювання виробничої практики 

Бали 
Оцінка с системі 

ECTS 

Оцінка у традиційній чотирьох бальній 

шкалі 

Код Прописом 

180-200 A 5 Відмінно 

164-179 B 

С 
4 

Добре 

150-163 

135-149 D 

E 
3 

Задовільно 

120-134 

< 120 FX 2 Незадовільно 

Не з’явився - 1 Не з’явився 
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10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА 

10.1. Підручники, посібники та інформаційні ресурси, рекомендовані до 

вивчення при виконанні програми виробничої практики зі спеціалізації на 

підприємстві (організації) 

Основна: 

1. Батенко Л. П., Загородніх о. А., Ліщинська В. В.. Управління 

проектами : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2005. 231 с. 

2. Вакуленко А. В. Управління якістю : навч.-метод. посіб. для самост. 

вивч. дисц. Київ : КНЕУ, 2004. 167 с. 

3. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах : навч. 

посіб. Київ : КНЕУ, 2001. 400 c. 

4. Державне управління: основи теорії, історія та практика : навч. посіб. / 

В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Іжа, Г. І. Арабаджи ; за ред. П. І. 

Надолішнього, В. Д. Бакуменка. Одесса : ОРІДУ НАДУ, 2009. 394 с. 

5. Економіка підприємства: підручник. Вид. 3-тє, без змін. / за ред. С. Ф. 

Покропивного. Київ : КНЕУ, 2006. 528 с 
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	– бази практики – на керівника підприємства.
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	Тривалість робочого часу здобувачів вищої освіти під час проходження виробничої практики регламентується законодавством України про працю і складає для здобувачів вищої освіти віком від 18 років і старше не більше 40 годин на тиждень, без врахування с...
	Університет, в цілому, факультет та кафедра, що здійснюють практичну підготовку магістрів зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньо-професійної програми Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я, щор...
	Після закінчення виробничої практики магістри у встановлений термін здають на кафедру звіт (з оцінкою керівника від бази практики). Підпис керівника практики завіряється печаткою установи.
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	– основний (виробничий);
	– заключний.
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	Заключний етап. На заключному етапі студенти-практиканти вивільняються від роботи за спеціальністю й виконують розділи програми практики, які не можна виконати на робочому місці, й оформлюють звіт з практики. При оформленні документів про закінчення п...
	На підставі програми практики і умов роботи на конкретній базі практики, безпосередній керівник виробничої практики разом із студентами складає календарний графік проходження практики, який затверджується керівником бази практики.
	При відсутності окремих об’єктів на конкретній базі практики (видів діяльності, структурних підрозділів, окремих видів робіт тощо) для більш повної реалізації програми практики необхідно виключити із календарного плану теми, що стосуються цих об’єктів...
	Для обліку виконаної роботи кожний практикант веде щоденник практики, в якому він записує короткий зміст і терміни виконаної роботи (Додаток В) Записи здійснюються в день виконання завдань і підтверджуються підписом безпосереднього керівника практики.
	В процесі проходження виробничої практики студент складає звіт, який, разом з календарним планом і щоденником практики здається на кафедру на протязі 2-х днів після закінчення терміну практики.
	ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
	3. Індивідуальне завдання
	6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
	Керівник від бази практики уточнює календарний графік проходження практики з кожним студентом. В ньому студент подає перелік виконаних робіт за планом і фактично, початок і закінчення, тривалість роботи в днях або годинах. При цьому враховуються конкр...
	Під час проходження практики магістранти повинні вести щоденник з практики. В щоденнику практики студент коротко записує все, що ним зроблено згідно календарного графіка. В ньому послідовно відображаються всі види виконуваних робіт, включаючи участь в...
	Після закінчення практики щоденник разом зі звітом повинен бути розглянутий керівниками практики (від бази практики та від кафедри), які складають відгук і підписують його.
	Для узагальнення матеріалів, зібраних під час практики і підготовки звіту, студентам відводиться 4 дні.
	Звіт про практику повинен мати чітку побудову, логічну послідовність та конкретність викладення матеріалу, переконливість аргументів, точність формулювання, обґрунтованість висновків та рекомендацій.
	Студент-практикант вказує у звіті дату, робоче місце і викладає зміст виконаних робіт роботи. Звіт складають, починаючи з перших днів практики. На кожному робочому місці практикант щоденно готує матеріали для оформлення звіту. У звіті дають коротку те...
	Звіт обсягом 30-40 сторінок повинен бути надрукований на окремих аркушах канцелярського паперу; копії документів, розрахунків, облікових регістрів і звітних форм розміщують в кінці звіту, а в тексті дають посилання на них і вказують їх порядкові номери.
	Звіт практикант підписує, підшиває у папку, дає на рецензію і підпис керівнику практики від відповідної бази практики.
	Текстова частина звіту повинна бути поділена на окремі параграфи відповідно до питань програми. У цій частині студент дає характеристику поставленого питання і описує виконану ним роботу, пов’язуючи текстову частину з документами, які наводяться в дод...
	Текст звіту про практику друкують машинописним способом або за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм), дотримуючись таких вимог:
	- текстовий редактор – Word for WINDOWS;
	- шрифт – Times New Roman Cyr;
	- розмір шрифту – 14 пунктів;
	- інтервал – 1,5 (28-30 рядків на одній сторінці).
	Текст звіту друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве - не менше 30 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє - не менше 20 мм, нижнє - не менше 20 мм.
	Параметри сторінки виставляються в меню Файл / Параметри сторінки і повинні відповідати зазначеним на рис. 7.1.
	Титульна сторінка має єдину форму і реквізити. Вона оформляється згідно встановленого взірця (Додаток А).
	Зміст розміщується на другій сторінці. У ньому послідовно перераховують усі частини звіту: вступ, основна частина (згідно програми практики), висновки і пропозиції, додатки, список використаних джерел. Проти кожної назви відповідної частини звіту вказ...
	Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знаку №.
	Першою сторінкою є титульний аркуш, який підлягає загальній нумерації сторінок звіту про практику. На титульному аркуші та змісті номер сторінко не ставлять, на наступних - номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.
	Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділ...
	Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу першого розд...
	Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.
	Ілюстрації (рисунки, схеми, графіки, діаграми) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках роботи, вносять до загальної нумерації стор...
	Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу та порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: «Рис...
	Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті.
	У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад:
	«Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).
	При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовж. табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовж. табл.1.2».
	Приклад побудови таблиці:
	Таблиця (номер)
	Назва таблиці
	Формули (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круг...
	При написанні звіту студент повинен посилатися на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в звіті, або на ідеях і висновках яких розробляються проблеми, завдання або окремі питання. Такі посилання дають змогу відшукати документи, пе...
	Коли використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке є посилання в звіті.
	Посилання в тексті звіту про практику на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...».
	Коли в тексті необхідно зробити посилання на складову частину чи конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання у квадратних дужках, при цьому номер посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань.
	Приклад: Цитата в тексті: «Одним із засобів реалізації валютної політики є валютне регулювання – діяльність держави, що спрямована на регламентацію міжнародних розрахунків і порядку здійснення угод із валютними цінностями [25, с. 293]. Відповідний опи...
	Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Список використаних джерел складають в алфавітному порядку відповідно до чинних стандартів з бібліот...
	Додатки оформляють як продовження звіту про практику на наступних його сторінках. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторін...
	Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: додаток А, додаток Б. Один додаток позначається як додаток А.
	Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: А.2 – другий розділ додатка А; В.3.1 ...
	Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 - другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) - перша формула додатка А.
	Звіт про проходження практики підписується загальним керівником практики від бази практики та завіряється її печаткою. Керівник від бази практики дає на звіт відгук, робить висновок про готовність студента до практичної роботи.
	Керівник практики від кафедри детально перевіряє звіт, дає загальну оцінку виконаної роботи в рецензії та вирішує питання про допуск студента до захисту звіту.
	До звіту про практику додаються графік проходження практики, підписаний керівниками практики та студентом, завірений печаткою; відгук керівника практики від установи чи організації; щоденник проходження практики; зауваження та побажання керівників пра...
	Захист звітів про практику приймає комісія, склад якої затверджується завідувачем кафедри. На захист здобувач вищої освіти подає:
	- звіт про практику;
	- щоденник практики, підписаний керівником практики від кафедри і бази практики, в якому вміщені коротка письмова характеристика-відгук, підписана керівником практики від бази практики, та висновок керівника практики від кафедри.
	Результати захисту відображаються у відомості і завіряються підписами членів комісії. У випадку неякісного оформлення звіту, несвоєчасного його представлення, незадовільної оцінки за результатами захисту кафедрою вирішується питання про повернення зві...
	За результатами проведення практики доцільно подати завідувачу кафедри зауваження і пропозиції щодо поліпшення організації практики студентів.
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