
 

 

  



 

 

  



ВСТУП 

 

Практика є невід’ємною складовою професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою Менеджмент. 

Бізнес-адміністрування освітнього ступеня «магістр». Вона спрямована на 

закріплення теоретичних знань, які вони отримали у процесі навчання, набуття і 

удосконалення практичних навичок і умінь. Поєднує теоретичне навчання 

майбутніх фахівців в галузі та їх практичну роботу. 

Програма розроблена згідно Закону України «Про освіту» (Прийнятий від 

05.09.2017 р., набрання чинності 28.09.2017 р.), «Положення про проведення 

практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого 

наказом МОН України від 08.04.1993 р. №93», Зміни до положення «Про 

організацію освітнього процесу в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини» (затвердженого на засіданні вченої ради 

28.04.2015 року, протокол №10), «Положення про організацію практики в 

Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (денна 

та заочна форми навчання)», затвердженому  на засіданні Вченої ради 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини від 

19.12.2018 р., протокол № 7 та наскрізної програми практики освітньо-

професійної програми Менеджмент. Бізнес-адміністрування  

В робочій програмі визначено усі аспекти проведення виробничої 

(асистентської) практики які забезпечують єдиний комплексний підхід до її 

організації, системності, неперервності і послідовності навчання здобувачів 

вищої освіти. 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 
 

Мета практичної підготовки полягає в: 
 

 поглибленні і закріпленні знань студентів-практикантів з питань 

організації і форм здійснення навчального процесу в сучасних умовах, його 

наукового, навчально-методичного та нормативного забезпечення, формування 

вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел при підготовці 

занять, застосування активних методик викладання професійно-орієнтованих 

дисциплін відповідного фахового напряму. 

 максимальному наближеною до напрямів наукових досліджень 

магістранта.  

 формуванні потреб у самоосвіті, самовихованні та підвищенні своєї 

кваліфікації. Здобувач вищої освіти змінює роль: від студента-слухача до 

викладача-лектора, що надає змогу самому оцінити складність науково-

педагогічної праці.  

Завдання практичної підготовки: 

 набути та розвивати навички організації самостійного проведення 

освітнього процесу зі здобувачами вищої освіти; 

 сформувати практичні уміння щодо проведення навчально-виховної 

роботи серед здобувачів вищої освіти; 



 знати основні законодавчі документи, що стосуються системи освіти, 

права й обов'язки суб'єктів навчального процесу; 

 розуміти концептуальні основи предмета;  

 знати нові технології навчання, методи комп'ютерної обробки 

інформації;  

 знати методи формування навичок самостійної й індивідуальної роботи, 

розвитку творчих та управлінських здібностей і логічного мислення здобувачів 

вищої освіти;   

 уміти планувати навчальні заняття відповідно до навчального плану;  

 уміти забезпечувати послідовність викладання матеріалу, розкривати 

міждисциплінарні зв'язки предмета з іншими дисциплінами;  

 уміти розробляти й проводити різні за формою заняття, найбільш 

ефективні при вивченні відповідних тем дисципліни;  

 створювати й підтримувати сприятливе навчальне середовище, що 

сприяє досягненню цілей навчання;  

 розвивати інтерес і мотивацію здобувачів вищої освіти до навчання, 

формувати й підтримувати зворотній зв'язок.  

 уміти ставити завдання по різних темах навчальної дисципліни.  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 
 

Виробнича (асистентська) практика передбачена згідно навчального плану 

в другому семестрі.  

Для керівництва практикою призначаються фахівці з числа повідних 

викладачів професійно-орієнтованих дисциплін випускової кафедри. 

Керівник допомагає магістрантові зорієнтуватися в оформленні звіту 

відповідно до вимог Положення про проходження практики, здійснює контроль 

за своєчасним проведенням інструктажу з питань охорони праці, перевіряє звіт 

та подає відзив з рекомендацією звіту до захисту перед комісією, а також 

керівник звітує перед кафедрою про результати проходження практики 

магістрантами. 

Магістрант зобов’язаний: 

- чітко виконувати календарний план проходження практики; 

- дотримуватися правил техніки безпеки; 

- результати проходження практики у вигляді звіту оформити відповідно 

до вимог чинних нормативних документів закладу вищої освіти; 

- своєчасно передати відповідно оформлений звіт до захисту перед 

комісією; 

- аргументовано і етично відреагувати на зауваження керівника практики, 

членів комісії, відповісти на запитання під час захисту звіту. 

 

ОСВІТНІЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРАКТИКИ: 
 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти 

повинні володіти програмними результатами навчання: 



ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах; 

ПРН 2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

ПРН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність; 

ПРН 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному 

контексті; 

ПРН 9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та 

іноземною мовами; 

ПРН 10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних 

задач; 

ПРН 11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного 

часу. 
 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

Розробку студентом-практикантом певної актуальної теми в межах обраної 

дисципліни відповідно до новітніх технологій навчання. 

 

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ПРО ПРАКТИКУ (ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ) 
 

Звіт має бути виконаний у вигляді машинописного тексту чи 

комп’ютерного набору аркушах білого паперу формату А4 (210 х 297 мм).  

Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: ліве – не менше 

30 мм, праве - не менше 15 мм, верхнє, нижнє - не менше 20 мм. Текст 

друкується через 1,5 інтервали на одній сторінці стандартного аркуша, шрифт - 

Times New Roman.  

Абзаци і відступи дорівнюють 12 мм. Заголовки відділяються зверху і 

знизу двома інтервалами. Заголовки структурних частин звіту «ЗМІСТ», 

«ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ» (за потреби), «ВСТУП», «РОЗДІЛ», 

«ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» 

друкують великими літерами симетрично до набору. Заголовки підрозділів – 

маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці 

заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх 

розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім 

першої великої) з абзацного відступу в розбивку в підбір до тексту. В кінці 

таким чином надрукованого заголовка ставиться крапка. Всі сторінки 

нумеруються. Загальна нумерація розпочинається з титульного листа, але 

порядковий номер на ньому не ставиться. Нумерація проставляється з другої 

сторінки – змісту, розташування номеру сторінки – у верхньому правому куті.  



Звіт починається титульною сторінкою, де зазначається офіційна назва 

закладу вищої освіти, інституту і кафедри, прізвище автора і керівника, його 

науковий ступінь і звання, місто, де знаходиться заклад вищої освіти, і 

календарний рік захисту. 

На наступній сторінці наводиться зміст звіту, який відображає його 

структуру (розділи, параграфи) з зазначенням сторінок їх розміщення. 

Кожна структурна частина (зміст, вступ, розділи, висновки і список 

використаних джерел, додатки) починається з нової сторінки. Необхідно 

витримати пропорції обсягу всіх частин кваліфікаційної роботи. Зокрема, вступ і 

висновки не повинні перевищувати 15-20 відсотків її загального обсягу. Бажано, 

щоб відносно рівномірним був розподіл матеріалу за розділами основної 

частини. 

Такі структурні частини звіту, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, 

висновки, висновки і список використаних джерел не мають порядкового 

номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані 

структурні частини звіту, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх 

заголовки, тобто не можна друкувати:«1. ВСТУП» або «Розділ 4. ВИСНОВКИ». 

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, 

потім з нового рядка друкують заголовок розділу. 

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 йде заголовок 

підрозділу. 

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці слід 

подавати в звіті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на 

наступній сторінці.  

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

розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. 

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера 

ілюстрації, між якими ставиться крапка. 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) 

у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці 

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

складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться 

крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу). 

Обов’язкова умова високої якості звіту - його грамотність, чіткість логіки 

викладення, відповідність мовностилістичного оформлення. Текст повинен бути 

старанно вивіреним автором після друку. Відповідальність за достовірність 

числових, фактичних даних несе магістрант. 

Після повного завершення оформлення, звіт зброшуровується і 

передається керівнику на перевірку, а після отримання відзиву – на захист. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

 



Процес оцінювання знань здобувачів вищої освіти включає перевірку 

керівниками звіту з практики та його захист перед комісією, де студент-

практикант повинен охарактеризувати виконану роботу. 

Під час захисту оцінюються: 

1) повнота виконання програми практики та індивідуального завдання; 

2) відповіді студента-практиканта на поставлені запитання. 

У цілому якісно виконаний звіт з практики оцінюється маскимально 

100 балами. Кількість балів знімається за порушення вимог: 

 

Шкала оцінювання 

За шкалою 

ЕСТS 

За національною шкалою Кількість 

балів прописом цифрою 

А Відмінно 5 90-100 

В Дуже добре 4 82-89 

С Добре 4 75-81 

D Посередньо 3 69-74 

Е Задовільно 3 60-68 

FХ Незадовільно 2 35-59 

F Незадовільно 2 1-34 

 

Критерії оцінки діяльності здобувачів вищої освіти під час практики 
 

90 – 100 балів – A («відмінно») ставиться в тому випадку, коли: робота за 

програмою практики здійснена практикантом на високому рівні; практикант 

проявив себе як організований, сумлінний, творчий під час виконання різних 

видів роботи, знає і вміє застосовувати у практичній діяльності сучасні 

технології і нові інформаційні засоби, користується повагою та авторитетом 

серед колективу бази практики, керівників практики; здав у визначений термін 

документацію, оформлену на високому рівні. 

82 – 89 балів – B («дуже добре») ставиться в тому випадку, коли робота за 

програмою практики здобувачем вищої освіти проведена на достатньому рівні; 

були допущені незначні помилки у період проходження практики, але були 

самостійно виправлені; практикант не допускав недисциплінованості, 

байдужості, шаблонності на всіх ділянках роботи; про його діяльність добре 

відзивалися в колективі, в якому він перебував у період проходження практики; 

подав у визначений термін правильно оформлену документацію. 

75 – 81 балів – C («добре») ставиться в тому випадку, коли робота за 

програмою практики проведена на достатньому рівні; практикант допускав 

незначні помилки при виконанні завдань практики, проте не завжди міг 

самостійно їх виправити або пояснити у процесі аналізу; у ході практики був 

дисциплінованим, виконавчим, самостійним, критичним на всіх ділянках роботи, 

одержав добрі відгуки колективу бази практики, керівника; подав вчасно 

документацію, у яку можуть бути внесені незначні доповнення і виправлення за 

вказівкою керівника практики. 

69 – 74 балів – D («посередньо») ставиться в тому випадку, коли робота за 

програмою практики проведена на задовільному рівні; здобувач вищої освіти 



проявив себе як організований, дисциплінований, але недостатньо самостійний 

та ініціативний; загальна характеристика діяльності практиканта у період 

проходження практики одержала позитивні відгуки; із невеликим запізнення 

подав документацію. 

60 – 68 балів – E («задовільно») ставиться здобувачу вищої освіти в тому 

випадку, коли робота проведена на задовільному рівні; проявив себе як 

недостатньо організований і дисциплінований, безініціативний; загальна 

характеристика діяльності на базі практики практиканта з боку керівників 

практики – «задовільна»; подав невчасно документацію, яка потребує доповнень 

і виправлень. 

35 – 59 балів – FX («незадовільно»). Відсутня систематичність у роботі 

практиканта. Роботу, передбачену програмою з практики, виконав на низькому 

професійному рівні, допускав помилки, пов'язані зі знанням теоретичного 

матеріалу та виконанням практичних завдань. Отримав негативний відгук про 

роботу чи незадовільну оцінку при складанні заліку за практику, але за певних 

умов може повторно пройти практику і отримати позитивну оцінку. Подав 

документацію з великим запізненням, допустив значні помилки в її оформленні. 

0 – 34 балів – F («незадовільно»). Практикант не виконав програми 

практики і отримав незадовільну оцінку при складанні заліку за практику. 
 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ (ВИД ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ) 
 

Після закінчення практики магістр-практикант подає на кафедру звіт.  

Захист звіту відбувається прилюдно на відкритому засіданні спеціально 

створеної на кафедрі комісії. Її склад і графік її засідань оголошується 

заздалегідь до початку її роботи.  

Комісія заслуховує магістранта-практиканта. Для виступу йому надається 

10-15 хвилин, він зобов’язаний також відповісти на запитання, які виникли під 

час захисту у членів комісії та присутніх, надати аргументовані роз’яснення 

щодо критичних зауважень. 

Магістрант повинен бути старанно підготовленим, а виступ коротким і 

змістовним та містити: 

- визначення мети і завдань практики, методів дослідження; 

- характеристику структури роботи; 

- викладення запропонованих автором узагальнень, висновків, конкретних 

рекомендацій; 

- необхідним є застосування презентаційної техніки, роздаткового 

матеріалу. 

До захисту звіту допускаються магістранти, які повністю опрацювали 

питання програми практики, виконали всі вимоги до написання та оформлення 

звіту та отримали позитивний відгук керівника. 

Рішення про оцінку звіту приймається на закритому засіданні комісії.  

Визначальними критеріями при цьому виступають самостійність, 

теоретичний рівень, новизна, практична значимість рекомендацій, уміння 

магістранта-практиканта вести дискусію, аргументовано захищати власні 

висновки. 



Примірник звіту передається на кафедру для зберігання. 
Магістранту, який при захисті звіту отримує незадовільну оцінку, надається 

можливість, за умови доопрацювання, повторного захисту у встановлений 

дирекцією термін. 
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