




1. Опис практики 
 

Найменування показників 

Характеристика практики за формами 

навчання 

денна заочна 

Виробнича (експертно-аналітична) 

Вид практики обовязкова 

Загальний обсяг кредитів / годин  9/270 

Курс  7 

Семестр  12 

Кількість змістовних компонентів з розподілом:   1 

Обсяг кредитів  9 

Обсяг годин  270 

Тривалість (у тижнях)  6 

Форма семестрового контролю  залік 

 

1. Бази практики 

Виробнича (експертно-аналітична) практика в органі влади України студентів освітньо-

професійної програми «Державне управління» є однією з форм освітнього процесу 

підготовки магістрів державного управління. Організація практики регламентується 

Положенням про проведення практики студентів Київського університету імені Бориса 

Грінченка, уведеного в дію наказом від 21.12.2018 р. № 828, не суперечать чинному 

законодавству й нормативній базі забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти. 

Закріплення студентів ОП «Державне управління» (Розпорядженням декана 

факультету) за відповідною базою практики здійснюється в індивідуальному порядку з 

врахуванням затвердженої теми магістерського дослідження за погодженням з науковим 

керівником. Це дасть змогу студентам зосередити увагу на всебічному вивченні досвіду діяльності 

органів влади та використати зібрані матеріали для написання кваліфікаційної роботи. Під час 

розподілу студентів на практику також враховуються клопотання адміністрації установ і організацій 

щодо проходження практики за місцем роботи здобувача вищої освіти. 

Базами проходження переддипломної практики можуть бути державні установи та 

організації, що мають належні умови для проведення практики: 

 центральні органи виконавчої влади; 

 територіальні органи ЦОВВ; 

 місцеві органи виконавчої влади; 

 органи місцевого самоврядування; 

 державні і муніципальні установи; 

 інституції громадянського суспільства; 

 громадські об’єднання; 

 некомерційні організації; 

 міжнародні неурядові організації; 

 міждержавні органи та структури; 

 науково-освітні установи. 

Бази практики можуть використовуватися студентами магістратури як колективно так 

і індивідуально. 

Методичний супровід практики здійснює випускова кафедра управління. 

 

2. Мета та завдання практики 
Експертно-аналітична практика є початком роботи над магістерським дослідженням. 

Метою експертно-аналітичної практики є збір й опрацювання наукових, 

інформаційних джерел та матеріалів, які розкривають практику державної служби, для 

оволодіння загальними та фаховими компетентностями, що дозволяють застосовувати набуті 



під час теоретичного навчання знання в практичній діяльності для написання магістерської 

кваліфікаційної роботи відповідно до обраної студентом теми цієї роботи. 

Найважливішими завданнями експертно-аналітичної практики є вдосконалення на 

базі теоретичного матеріалу загальних та фахових компетентностей: 

І. Загальнопредметні компетентності: 

 Здатність комплексно розв’язувати проблему. 

 Критичне мислення. 

 Креативність. 

 Когнітивна гнучкість. 

 Інформаційна та ІКТ-грамотність. 

ІІ. Фахові компетентності: 

 Знання та розуміння. 

 Дослідницькі навички у галузі публічного управління та адміністрування. 

 Розв’язання проблем у галузі публічного управління та адміністрування. 

 Експертна та аналітична діяльність. 

 Інформативна компетентність. 

 

3. Результати проходження практики 
Результатами проходження студентом експертно-аналітичної практики є: 

 Демонструвати на рівні застосування ґрунтовні знання ключових теорій, понять та 

фактів у сфері публічного управління та адміністрування. 

 Володіти нормативно-правовим підґрунтям у сфері публічного управління та 

адміністрування. 

 Володіти загально-науковими та спеціальними методами наукового пізнання. 

 Демонструвати знання й розуміння зв’язків обраного для поглибленого вивчення та 

дослідження кола теорій, проблем, задач з іншими предметами та сферами практичної діяльності 

 Знати й розуміти межі застосування тих чи інших управлінських теорій, 

методів, засобів, інструментів. 

 Коректно проводити логічні міркування, грамотно збирати, аналізувати та 

інтерпретувати факти, використовуючи, в тому числі, класичні методи доведення (від 

супротивного,  індукції, дедукції та ін.). 

 Читати і розуміти нормативно-правові акти, аналітичні довідки, пропозиції, 

звіти та демонструвати майстерність їх відтворення в аргументованій усній та/або письмовій 

доповіді 

 Демонструвати уміння використовувати загально-наукові та спеціальні методи 

наукового пізнання при розв’язуванні теоретичних та прикладних задач і проблем у галузі 

публічного управління та адміністрування, які потребують, зокрема, інтеграції набутих 

знань, методів з різних дисциплін. 

 Доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і 

широкого загалу; усно й письмово спілкуватися рідною та іноземною мовами в науковій, 

виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності із професійних питань. 

 Демонструвати певні дослідницькі навички, здатність самостійно або під 

керівництвом фахівця (викладача, наукового працівника чи професіонала-практика) 

розв’язати поставлену задачу / проблему, виконати інноваційне завдання, (планування 

роботи, дослідження, знаходження розв’язку / отримання результату, формулювання 

висновків, оформлення та презентація результатів). 

 Застосовувати комп’ютерні технології, прикладні пакети, інші програмні 

продукти, інформаційні ресурси для розв’язування задач в галузі публічного управління та 

адміністрування 

 Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у 

складних непередбачуваних умовах. 



 Демонструвати спроможність застосовувати новітні технології у професійній 

діяльності, готовність і здатність шляхом самоосвіти, вивчення позитивного досвіду, 

удосконалювати свою професійну майстерність. 

 

4. Структура практики 
Експертно-аналітична практика розпочинається з настановчих зборів, що проводяться 

напередодні практики за участю завідувача кафедри управління, гаранта освітньої програми, 

керівників практики, студентів, які відряджаються на практику. 

На зборах студенти отримують повну інформацію щодо завдань, змісту, термінів 

проходження практики, про базу практики, отримують необхідні методичні поради та 

настанови, дізнаються про склад керівників. 

Експертно-аналітична практика триває 6 тижнів. Вона передбачає процес ознайомлення 

з особливостями функціонування установи, організації, а також збирання, систематизацію та 

узагальнення матеріалів для написання магістерської роботи. Вона складається з таких 

етапів:  

 визначення проблеми (наукового питання) дослідження та її актуальності; 

 критичний аналіз публікацій з теми дослідження; 

 вивчення й аналіз нормативних документів, що регулюють відповідний розділ 

охорони навколишнього середовища; 

 конкретизація теми дослідження та обґрунтування її актуальності; 

 розробка робочої гіпотези дослідження. Характеристика сфери використання та 

оцінка значущості (теоретичної та прикладної) очікуваних результатів досліджень; 

 визначення структури досліджень, послідовності їх проведення, методів аналізу 

отриманих матеріалів; 

 отримання експериментальних даних та іншої інформації на об’єкті дослідження; 

 обробка даних, виконання необхідних розрахунків, складання аналітичних таблиць, 

схем, графіків тощо. Застосування комп’ютерних технологій при обробці інформації; 

 обґрунтування висновків та пропозицій за результатами дослідження; 

 підготовка звіту. 

Для підготовки якісного звіту про проведену під час практики роботу студенти ведуть 

щоденник, в якому проводять щоденний облік та аналіз роботи. 

 

Етапи проходження практики та види діяльності студентів 
Розподіл годин 

між видами робіт 

Етап 1. Ознайомлення з базою практики 50 

1) Загальне ознайомлення з діяльністю установи, організації  

2) Ознайомлення з особливостями управлінської діяльності 

керівного складу установи, організації 
 

3) Ознайомлення з документацією  

4) Ознайомлення з правилами безпеки та охорони праці  

5) Розроблення практикантом індивідуального плану 

дослідження. 
 

Етап 2. Реалізація індивідуального плану дослідження 180 

Етап 3. Підсумковий 40 

1) Завершення запланованих робіт.  

2) Підготовка звітної документації.  

3) Підготовка презентації до захисту звіту.  

Разом 270 

 



6. Зміст практики  
6.1. Особливості організації і проведення практики 

Практика проводиться згідно з навчальним планом підготовки магістрів за 

спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (освітньо-професійна програма 

«Державне управління») та програмою проведення практики. 

Направлення студентів магістратури на практику здійснюється на підставі 

розпорядження декана Факультету інформаційних технологій та управління.. 

Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює завідувач 

випускаючої кафедри управління. До керівництва практикою залучаються провідні, 

найбільш кваліфіковані викладачі кафедри. 

Керівництво практикою магістрів від, установи, організації здійснюють керівники 

відповідних відділів, які призначаються наказом керівника, установи або організації. 

6.2. Завдання для самостійної роботи та/або перелік індивідуальних завдань для 

студентів 

Індивідуальне завдання формується, виходячи із специфіки діяльності підприємства-

бази практики та теми магістерського дослідження студента.  

Зміст індивідуального завдання та порядок його виконання узгоджується з керівником 

практики. Завдання можуть бути пов'язані не лише з написанням магістерської роботи, а й з 

науково-дослідною роботою кафедри, підготовкою доповідей на студентську наукову 

конференцію тощо.  

Орієнтовний перелік тем індивідуальних завдань виробничої практики магістрів з 

ОПП «Державне управління» наведено у таблиці. 

 

№ 

з/п 

Тема 

1 Методологія розробки соціальних проектів у державному управлінні 

2 Програмно-цільовий метод у державному управлінні 

3 Механізми державного управління розвитком соціально-економічної 

інфраструктури регіону 

4 Формування механізму реалізації інвестиційної політики в Україні 

5 Адаптація зарубіжного досвіду реформування діяльності органів місцевого 

самоврядування в Україні 

6 Організаційно-економічний механізм розвитку місцевого самоврядування 

7 Механізми взаємодії місцевих державних адміністрацій та територіальних 

підрозділів центральних органів виконавчої влади 

8 Екологічний менеджмент у діяльності органів виконавчої влади і місцевого 

самоврядування (на прикладі….) 

9 Управління екологічною безпекою держави: європейський досвід для України 

10 Екологічна безпека як чинник сталого розвитку територій (на прикладі…) 

11 Стратегічне планування проектів місцевого економічного розвитку 

12 Державне регулювання забезпечення рівного доступу до освіти 

13 Реформування пенсійної системи в Україні: європейський досвід 

14 Реформування системи надання адміністративних послуг 

15 Вдосконалення державної промислової політики на регіональному рівні 

16 Інституційний аудит як механізм забезпечення сталого розвитку освіти 

17 Реформування комунальної сфери в умовах децентралізації 

18 Вдосконалення комунікацій в державних інституціях 

19 Вдосконалення системи державних закупівель в Україні 

20 Використання проектного менеджменту в управлінні державними інституціями на 

регіональному рівні 

21 Управління місцевими та регіональними програмами та проектами 



22  Методологія розробки та оцінювання реалізації програм 

23 Формування і реалізація програм соціально-економічного розвитку 

24 Стратегічне управління в державному управлінні 

25 Моделі прийняття управлінських рішень в органах державної влади 

26 Технології електронного врядування в державному управлінні 

27 Оптимізація організаційних структур місцевих органів виконавчої влади 

28 Оцінювання ефективності діяльності органів виконавчої влади 

29 Удосконалення місцевого самоврядування в Україні 

30 Підвищення якості освітніх послуг засобами електронного врядування 

 

6.3. Обов’язки студентів під час проходження практики 

 Своєчасно прибути для проходження практики до відповідної бази практики. 

 Ознайомитись з програмою практики і змістом робіт, які він виконуватиме, 

пройти інструктаж про порядок її проходження та інструктаж з техніки безпеки, 

протипожежної безпеки і виробничої санітарії (під особистий підпис) й попередження 

нещасних випадків, одержати від керівника практики всі необхідні документи (індивідуальні 

завдання, методичні рекомендації тощо).  

 Ознайомитись з рекомендованою літературою. 

 Одержати необхідну консультацію з організаційних і методичних питань від 

керівника практики.  

 Узгодити і представити для затвердження керівникові практики календарний 

план роботи і під час практики дотримуватись термінів його виконання.  

 Виконувати завдання, передбачені програмою практики у визначені терміни та 

на початку практики скласти індивідуальний план роботи, який необхідно затвердити в 

керівника.  

 Дотримуватися заходів особистої безпеки, правил охорони праці і пожежної 

безпеки, установленого розпорядку дня.  

 Ознайомлюватися з нормативно-правовими актами, інструкціями, оглядами, 

методичними та аналітичними документами, що стосуються діяльності на відповідній базі 

практики, формами і методами роботи працівників організації (установи).  

 Виконувати розпорядок дня, установлений за місцем проходження практики, 

дотримуватися дисципліни і правил, які діють у місці її проходження.  

 Вести щоденник та щоденно звітувати безпосередньому керівникові практики 

про виконану роботу.  

 Підготувати звіт про підсумки проведення практики за встановленою формою 

та подати його для погодження і затвердження. 

 До закінчення терміну проходження практики подати на кафедру календарний 

план, щоденні записи переддипломної практики та звіт про проходження практики. 

 Завчасно підготувати письмовий звіт за результатами практики. 

6.4. Обов’язки керівників практики від Університету та від бази практики 

Керівник практики від Університету зобов’язаний: 

 Ознайомити студентів з програмою практики, уточнити індивідуальні 

завдання, вивчити необхідну навчально-методичну документацію згідно з вказівками та 

рекомендаціями завідувача кафедри щодо проведення практики. 

 Проконтролювати підготовленість бази та об’єктів практики і вжити, за 

необхідності, відповідних заходів щодо їх підготовки. 

 Систематично контролювати виконання програми практики студентами згідно 

з індивідуальними графіками. 

 Проводити консультації для студентів з організаційних, методичних питань 

практики. 

 Контролювати дотримання правил внутрішнього розпорядку. 



 Перевіряти звіти з практики і приймати їх захист. 

 Здійснювати методичне керівництво і надавати допомогу студентам при 

виконанні відповідних досліджень. 

 Систематично інформувати кафедру про хід переддипломної практики. 

 Взяти участь у роботі комісії, призначеної завідувачем кафедри, з проведення 

захисту практики студентів(у вигляді диференційованого заліку). 

 По закінченні практики надати короткий письмовий звіт про результати 

практики і захист звітів разом з зауваженнями і пропозиціями щодо удосконалення 

практичної підготовки студентів. 

Керівник від бази практики зобов’язаний: 

 Визначити конкретні підрозділи і служби за напрямом, де студенти будуть 

проходити практику, створити належні умови для її проведення.  

 Призначити наказом безпосередніх керівників практики з числа найбільш 

досвідчених працівників, рекомендованих керівництвом підрозділу, у якому планується 

проведення практики. Цим же наказом закріпити студентів за керівниками практики.  

 Забезпечити своєчасне інформування керівників підрозділів, до яких 

направлені студенти для проходження практики, про її терміни, мету та порядок організації і 

проведення. 

 Здійснювати постійний контроль за організацією та проведенням практики, 

готувати пропозиції щодо її вдосконалення; підбивати підсумки та аналізувати результати 

практики з обов’язковим виставленням загальної оцінки.  

 Вжити заходів щодо забезпечення належних умов праці та побуту студентів під 

час проходження практики.  

 Припинити проходження практики та відрядити студента до Університету (з 

письмовим повідомленням ЗВО) у разі систематичного невиконання ним індивідуального 

плану, недбалого ставлення до виконання завдань проходження практики або грубого 

порушення службової дисципліни.  

Затверджувати характеристики на студентів, які пройшли практику 

 

7. Контроль навчальних досягнень 
7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

8. Види робіт/діяльності студента 
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Етап 1.Ознайомлення з базою практики Щоденник 

практики 

20 5 100 

Етап 2. Виконання індивідуального завдання Щоденник 

практики 

100 1 100 

Етап 3. Підсумковий Щоденник 

практики 

20 3 60 

Загальна кількість балів - 260 

Розрахунок коефіцієнта   0.385 

Максимальна кількість балів  100 

 

 

 



7.2. Перелік звітної документації 

Основні документи практики (індивідуальний план, щоденник, звіт про практику, 

пропозиції та матеріали, підготовлені студентами і прийняті для використання у практичній 

роботі бази практики, характеристика на кожного студента) мають бути підписані 

керівником бази практики і завірені печаткою.  

Документи передаються викладачеві, який здійснював керівництво переддипломною 

практикою. 

 

7.3. Вимоги до звіту про практику 

Наприкінці практики студент готує звіт про підсумки проведення практики обсягом 

до 10 сторінок, в якому зазначає:  

1. Назву місця проходження практики, його стисла характеристика.  

2. Результати виконання програми практики та індивідуального завдання (що 

конкретно зроблено, які документи вивчено, відпрацьовано практичні заходи тощо).  

3. Пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу та поліпшення організації і 

проведення практики в організаціях та установах.  

4. Труднощі та недоліки, що мали місце під час проходження практики.  

До звіту також додаються матеріали, що були підготовлені студентом протягом 

проходження практики: копії документів, довідки, плани, рішення, матеріали наочної агітації 

тощо.  

Звіт про проходження практики містить конкретний опис виконаної студентом 

роботи, відомості про виконання всіх розділів програми практики та індивідуальних завдань, 

висновки і пропозиції, список використаної літератури. 

Текст звіту може містити відповідні розрахунки, пояснення, таблиці, схеми, діаграми 

тощо.  

Складений студентом звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок і бути зшитим. 

Звіт перевіряє і затверджує керівник практики як від базової установи (організації, 

освітнього закладу), так і від Університету. 

 
7.4. Система контролю та критерії оцінювання 

На кафедрі під час проходження практики студентами використовується система 

поточного та підсумкового контролю виконання окремих розділів та усієї програми 

практики. Робота студентів контролюється керівниками практики від університету. Ними 

перевіряються поточні записи із виконаних питань програми, а також підсумковий звіт з 

практики. 

Завершує практику звітна (підсумкова) конференція, під час якої студенти звітують 

про виконання програми практики. Керівники практики підбивають підсумки роботи 

студентів, оголошують оцінки, зауваження та пропозиції керівників практики від закладу 

вищої освіти. 

 

7.5. Шкала відповідності оцінок 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 
90 – 100 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань/умінь/навичок в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками 

B 
82-89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань/умінь/навичок в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 



Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

C 
75-81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань/умінь/навичок з незначною 

кількістю помилок 

D 
69-74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань/умінь/навичок із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 
60-68 

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень 

знань/умінь/навичок 

F, FX 
1-59 

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним проходженням – досить 

низький рівень знань/умінь/навичок, що вимагає повторного 

проходження 

 

8. Рекомендовані джерела (за потреби) 
1. Виноградський М. Д. Організація праці менеджера : навч. посібн. для  студ.  

екон.  вузів  /  М.  Д.  Виноградський,  А.  М.  Виноградська,    О. М. Шканова – К. : Кондор. 

– 2013. – 414 с. 

2. Гриньова В. М. Організація виробництва : навчальний посібник / В. М. 

Гриньова, М. М. Салун. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2015. – 552 с. 

3. Гриньова В. М.Організаційні проблеми інноваційної діяльності на підприємствах 

: монографія / В. М. Гриньова, В. В. Власенко. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2015. – 200 с. 

4. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами, чинними від 

19.01.2019). URL: https://www.pedrada.com.ua/article/1484-znayomtesya-zakon-ukrani-pro-svtu-

2017 

5. Калашнікова С.А. Навчання дорослих на основі компетентісно-орієнтованого 

підходу. К.: Проект «Рівний доступ до якісної освіти в Україні», 2014. 56 с. 

6. Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту. Київ : Либідь, 2014. 304  

7. Менеджмент : навч. посіб. / [Г. Є. Мошек, М. М. Ковальчук, Ю. В. Поканєвич, 

та ін.]; за заг. редакція Г. Є. Мошека. – К. : Ліра-К, 2015. – 550 с. 

8. Менеджмент організації : навч. посібник / О.О. Гуторова. – Х.: Харк. нац. 

аграр. ун-т. – Х.: ХНАУ, 2017. – 267 с. 

9. Менеджмент організацій : навч. посібник для внз / Т. В. Назарчук,. О. М. 

Косіюк ; М-во освіти і науки України. – К. : Центр учб. літ., 2016. – 560. 

10. Сисоєва С. О. Педагогічний процес: теорія і практика.  Київ : Едельвейс, 2013. 

208 с 

 

9. Додаткові ресурси (за наявності) 

1. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://portal.rada.gov.ua 

2. Спільнота кадровиків та специалістів з управління персоналом URL: 

http://hrliga.com  

3. Он-лайн журнал для HR-менеджерів з HR-блогами URL:  http://www.hrm.ua . 

4. Інтернет-портал для управлінців. URL: http://www.management.com.ua  

5. Спільнота фахівців та статті з управління персоналом. URL: http://www.hr-

portal.ru  

6. Статті з менеджменту URL:  http://www.management.com.ua  

7. Он-лайн журнал з тематичними рубриками для HR-фахівців URL: http://www.hr-

journal.ru  
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