
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 15.03.2021-19.04.2021р., кількість тижнів: 6 

 

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, 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. 

          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. 

Результат навчання 

 Знання та розуміння сучасних підходів до публічного управління та 

адміністрування, концепції, теорії управління людськими ресурсами для розв’язання 

професійних задач, підвищення ефективності управлінської праці   (ПРН-1). 

 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 (ПРН-2).  

 Знання та розуміння ділової української мови для вільного спілкування і 

ведення діловодства у межах посадових обов’язків (ПРН-3). 



 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 (ПРН-5).  

 Знання та розуміння основ психології управління, зокрема у кризових і 

ситуаціях невизначеності, у т.ч. у період пандемії; методів і засобів формування 

корпоративної культури і підтримки соціально-психологічного стабільності у закладі 

охорони здоров’я (ПРН-6).  

 Уміти визначати та характеризувати основні історичні етапи розвитку 

державного управління в Україні, аналізувати позитивні тенденції, проблеми, 

зокрема у період масштабної пандемії та подолання її негативних наслідків, 

перспективи виходу із кризових ситуацій (ПРН-7). 

 Уміти аналізувати основні напрями реформування галузі охорони здоров’я 

в Україні, механізми діяльності функціональної підсистеми медичного захисту 

населення; визначати проблеми і оцінювати переваги у період динамічного розвитку, 

можливі загрози на різних рівнях управління у період надзвичайної ситуації (ПРН-8).   

 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 (ПРН-10). 

 Уміти використовувати у практичній діяльності знання стандартів у сфері 

охорони здоров'я (державних соціальних нормативів та галузевих стандартів)(ПРН-

11).  

 Уміти представляти органи публічного управління на регіональному й 

муніципальному рівнях та презентувати для широкого загалу результати діяльності 

закладу охорони здоров'я (ПРН-12).  

 Уміти використовувати методологію та інструментарій управління: 

інноваціями, ризиками, проектами, змінами, якістю у сфері охорони здоров’я (ПРН-

13). 

 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 

(ПРН-14). 

 Уміти використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у 

сфері публічного управління та адміністрування охороною здоров’я, цифрові 

технології, базу даних e-Health Україна (ПРН-15).  

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

виправдану професійну поведінку в різних ситуаціях управлінської діяльності 

(ситуаціях ризику, надзвичайного стану, конфлікту, морального вибору) (ПРН-16). 



 Здатність здійснювати ефективну комунікацію з різними суб'єктами 

комунікативного простору на засадах соціальної відповідальності та управлінської 

деонтології (ПРН-17). 

Бази практики  

 

№ ПІБ здобувача 
База практики, 

юридична адреса 

Керівник 

практики 

1 
Бадран Амер 

Ібрахім Юсеф 

КНП «Обласна клінічна 

травматологічна лікарня», м. 

Лиман, вул. Гасієва, 36а 

Марченко В.В.,  

к.держ.упр., 

доцент 

2 
Біленко Євген 

Євгенович 

КНП "Обласна лікарня 

інтенсивного лікування м. 

Маріуполь», м. Маріуполь, вул. 

Троїцька, 46  

Вовк С.М., 

д.держ.упр.,про

ф. 

3 
Гончарова Тетяна 

Петрівна 

Обласний центр медико-соціальної 

експертизи, м. Краматорськ, вул. 

Дніпровська,14 

Половян Н.С. 

к.е.н, доцент 

4 
Жук Вадим 

Юрійович 

КНП «Міська клінічна лікарня м. 

Слов’янська» м. Слов’янськ, 

 вул. Шевченка,40 

Соколова І.В., 

д.пед.н., проф. 

5 
Кіслицька Ілона 

Іванівна 

КНП «Мангушська Центральна 

районна лікарня», смт. Мангуш, 

вул. Поштова, 22 

Лобас В.М., 

д.держ.упр., 

проф. 

6 
Кулікова Марина 

Вікторівна 

КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги№3», 

м. Маріуполь, проспект Мира, 80 

Вовк С.М., 

д.держ.упр.,про

ф. 

7 
Мальчина Тетяна 

В’ячеславівна 

КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

Новогродівської міської ради, м. 

Новогродівка, вул. 10-річча 

Незалежності України, 4 

Марченко В.В.,  

к.держ.упр., 

доцент 

8 
Мезенцева Олена 

Юріївна 

КНП "Обласний перинатальний 

центр  

м. Краматорськ", м. Краматорськ, 

вул. О.Тихого, 17 

Соколова І.В., 

д.пед.н., проф. 

9 
Мельник Наталія 

Миколаївна 

КП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Покровської 

міської ради, м. Покровськ, вул. 

Маршала Москаленка, 161 

Марченко В.В.,  

к.держ.упр., 

доцент 

10 
Нехно Вадим 

Сергійович 

КНП «Київська міська клінічна 

лікарня№6», м.Київ, проспект 

Любомира Гузара, 3  

Половян Н.С. 

к.е.н, доцент 



11 
Півень Оксана 

Миколаївна 

Обласний центр медико-соціальної 

експертизи, м. Краматорськ, вул. 

Дніпровська,14 

Половян Н.С. 

к.е.н, доцент 

12 
Попова Ірина 

Олексіївна 

КНП "Обласний перинатальний 

центр  

м. Краматорськ", м. Краматорськ, 

вул. О.Тихого, 17 

Вовк С.М., 

д.держ.упр.,про

ф. 

13 
Ращупкін Андрій 

Олегович 

ТОВ «БОРІС», м. Київ, проспект 

Бажана, 12-А 

Лобас В.М., 

д.держ.упр., 

проф. 

14 
Риткіс Іванна 

Сергіївна 

Обласний центр медико-соціальної 

експертизи, м. Краматорськ, вул. 

Дніпровська,14 

Ящишина Ю.М. 

к.психол.н., 

доцент 

15 
Самко Наталія 

Сергіївна 

КНП «Мирноградська центральна 

міська лікарня» Мирноградської 

міської ради, м. Мирноград, вул. 

Соборна,20  

Петряєва О.Б., 

к.держ.упр., 

доцент  

16 

Сміщенко 

Володимир 

Миколайович 

КНП "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини 

катастроф", м. Краматорськ, вул. 

Остапа Вишні, 24 

Петряєва О.Б., 

к.держ.упр., 

доцент 

17 
Такташов Гемадій 

Саїтович 

ТОВ «Діагностика», м. 

Краматорськ, вул. Героїв України, 

17 

Петряєва О.Б., 

к.держ.упр., 

доцент 

 

Зведена таблиця якісних результатів практики: 

 

Кількість 

студентів 

Кількісні результати виробничої практики  N\% Якість 
А  

відмінно 

В  

добре 

С  

добре 

D  

задовільно 

E 

задовільно 
% 

17 3 6 7 1 - 100 

 

Результати оцінювання показують, що керівники практики всім студентам 

допомагали у підготовки звіту, консультативна й організаційна допомога для 

виконання завдань була надана своєчасно, а студенти своєчасно отримували завдання 

та іншу документацію, про що свідчить 100% якості.   

 

  


