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ВСТУП 

Практична підготовка студентів є невід’ємною складовою частиною 

процесу підготовки бакалаврів у вищих навчальних закладах і здійснюється 

відповідно навчального плану зі спеціальності 281 Публічне управління та 

адміністрування і освітньо-професійної програми. Вона проводиться на базах 

практики – підприємствах різних форм власності.  

Основою виробничої практики є вивчення та аналіз відповідних матеріалів 

об’єкту практики.  

Процес професійної підготовки у ході виробничої практики об’єктивно є 

найбільш активним у порівнянні з теоретичним навчанням. Змістом виробничої 

практики є формування у студентів умінь і навичок, які складають основу 

майбутньої професії. Процес виробничої практики повинен здійснюватися на 

основі тісного зв’язку теорії і практики. Практичні вміння та навички 

формуються на засадах знань, які в процесі їх використання вдосконалюються, 

поглиблюються, розширюються.  

Виробнича практика повинна максимально підготувати майбутніх 

фахівців до практичної роботи, підвищити рівень їх професійної підготовки, 

забезпечити придбання навичок роботи у трудових колективах. Професійна 

практична підготовка дає можливість вирішувати не тільки навчальні питання, 

але й такі соціально-економічні, як одержання місця роботи згідно своєї 

кваліфікації на підприємстві – базі практиці.  
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 

Мета виробничої практики полягає у формуванні у студентів основ 

професійної майстерності відповідно до компетенцій молодшого бакалавра з 

публічного управління та адміністрування та у досягненні наступних 

компетентностей: 

– здатність до аналізу управлінської інформації, можливості її оцінки 

та практичного використання. 

– здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати 

сучасні комунікаційні технології. 

– здатність до професійного спілкування державною мовою. 

– здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети, бути лідером, діяти відповідально, свідомо в рамках чинного 

законодавства. 

– здатність здійснювати професійну діяльність і  приймати 

обґрунтовані рішення, керуючись засадами соціальної відповідальності, 

правових та етичних норм. 

– здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку. 

Результатами виробничої практики є: 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти 

повинні володіти програмними результатами навчання: 

ПРН2. Знати теоретичні та прикладні засади публічного управління, 

способи самоорганізації населення, особливості функціонування органів 

місцевого самоврядування.  

ПРН3. Знати нормативно-правові засади та організаційні особливості 

роботи органів державної та місцевої влади, громадських об’єднань. Розуміти 

функції та повноваження органів регіонального та місцевого самоврядування. 

ПРН4. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою 

позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у 



6 
 

 

 

сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної 

відповідальності, правових та етичних норм.  

ПРН5. Використовувати сучасні методи, моделі, стандарти та технології 

розв’язання задач публічного управління та адміністрування. 

ПРН6. Знати основи електронного урядування.  

ПРН9. Знати основи управлінської діяльності. Уміти розробляти 

регіональні програмні документи в сфері публічного управління, 

використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи 

командної роботи.  

ПРН10. Вміти представляти органи публічного управління та презентувати 

результати їх діяльності.  

ПРН11. Знати особливості формування та напрями використання 

державного, регіональних та місцевих бюджетів. Мати знання з управління 

державною та комунальною власністю територіальних громад. Бути 

компетентним в питаннях землекористування.  

ПРН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері 

публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, 

постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних 

методів дослідження.  

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЮ 

ПРАКТИКОЮ 

Навчально-методичне забезпечення і керівництво практикою здійснюється 

науково-педагогічними працівниками випускової кафедри.  

Закріплення студентів за базами практики та призначення керівників від 

кафедри оформлюється наказом ректора університету. 

Керівництво практикою студентів здійснюється двосторонньо: керівником 

від Університету та керівником від бази практики. Визначення базового 
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підприємства здійснюється керівництвом Університету відповідно до змісту, 

завдань практики на основі договорів із підприємствами, організаціями, 

установами незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. За 

місцем розташування бази практики можуть бути виїзними або проводитись у 

межах міста. 

Студенти можуть самостійно, з дозволу керівника практики від кафедри, 

підбирати для себе місце проходження практики. За відсутності договору на 

проведення практики студент може проходити практику на підприємстві, якщо 

університетом буде отримано клопотання з проханням направити його саме на 

це підприємство в терміни практики.  

2.1. Керівник практики від кафедри несе відповідальність за:  

– розробку тематики індивідуальних завдань та узгоджує їх з керівником 

практики від підприємства (організації, установи) з урахуванням особливостей 

місця практики;  

– проведення зі студентами інструктажу з охорони праці і техніки безпеки 

із записом його в Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності 

студентів;  

– надання студентам необхідних документів;  

– своєчасне прибуття студентів до місць практики;  

– ознайомлення студентів з правилами внутрішнього трудового 

розпорядку підприємства, установи та організації;  

– виконання контрольних заходів у ході виконання програми практики та 

строками її проведення;  

– забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів під час 

проходження практики та виконання студентами правил внутрішнього 

трудового розпорядку;  

– приймання захисту звітів студентів про практику у складі комісії, на 

підставі чого атестує їх і виставляє оцінки в залікові книжки;  



8 
 

 

 

– загальне керівництво програмою практики;  

– готовність та подачу письмового звіт про проведення та результати 

практики завідувачу кафедри. 

2.2. Основними обов’язками керівників практики від об’єкту 

практики є:  

– організація робочого місця і створення необхідних організаційно-

технічних умов для проходження практики;  

– забезпечення студентів необхідною економічною, статистичною, 

бухгалтерською та іншою інформацією, документами, нормативними  та  іншими 

матеріалами з питань, аналізу і планування господарської діяльності 

підприємства тощо; 

– залучення студентів-практикантів до активної участі в поточній роботі 

структурного підрозділу – місця практики (комерційного та інших відділів); 

– здійснення контролю за виконання як окремих завдань, так і програми 

практики в цілому; 

– наприкінці проведення практики її керівник повинен перевірити 

письмовий звіт студента, підготувати відгук щодо підсумків проходження 

практики студентом. 

2.3. Студент, що проходить практику відповідає за:  

– до початку практики одержати від керівника практики від ЗВО 

направлення, методичні матеріали (методичні вказівки, програму, щоденник 

практик, індивідуальне завдання) та консультації щодо оформлення всіх 

необхідних документів;  

– своєчасно прибути на базу практики, повернути повідомлення про 

прибуття на базу практики до університету у триденний термін після початку 

практики;  

– ознайомитись з робочою програмою практики та виконувати всі 

завдання, передбачені програмою;  
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– розробити та затвердити у керівника практики індивідуальний план 

проходження практики;  

– пройти інструктаж з правил охорони праці і техніки безпеки, поставивши 

підпис у журналі реєстрація інструктажів з питань охорони праці, та суворо 

дотримуватись правил охорони праці і техніки безпеки;  

– вивчити правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, 

установи та організації, відповідально їх виконувати;  

– нести відповідальність за виконану роботу на базі практики;  

– підготувати, відповідно до вимог робочої програми практики, звітну 

документацію та у визначений термін надати керівнику практики;  

– своєчасно скласти залік з практики.  
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3. ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Робочою програмою практики передбачено виконання комплексу типових 

завдань з  організаційної,  планово-економічної,  маркетингової  та  управлінської  

діяльності підприємства, які повинен вміти виконувати молодший бакалавр з 

публічного управління та адміністрування спеціальності 281 Публічне 

управління та адміністрування. 

Таблиця 3.1 

Календарний план проходження практики 
№ Елементи практики Терміни 

1. Прибуття на місце проходження практики; оформлення і одержання 

перепусток. Інструктаж з техніки безпеки й охорони праці на підприємстві 

 

2. Ознайомлення з підприємством (організацією, установою) та погодження з 

керівником практики від підприємства календарного плану практики. 

 

3. Формулювання загальної характеристики підприємства-бази практики    

4. Підбір та опрацювання джерел інформації  

5. Планово-економічні та фінансові аспекти функціонування організації  

6. Організація діловодства  

7. Інформаційно-комунікаційне забезпечення та взаємодія з громадськістю  

8. Оформлення звіту    

 

4. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Прибуття на місце проходження практики; оформлення і одержання 

перепусток. Інструктаж з техніки безпеки й охорони праці  

Перед початком практики студент  знайомиться з керівником практики  від 

підприємства, правилами внутрішнього розпорядку і своїм графіком виходу на 

роботу. Проходить інструктаж з протипожежної безпеки і техніки безпеки.  

Загальна характеристика бази практики  

На першому етапі проходження виробничої практики студент має 

ознайомитись зі специфікою діяльності організації-бази практики: 

організаційною структурою, станом управління діяльністю загалом, зокрема 

охарактеризувати: 

− статус організації; 
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− нормативно-правову базу, що регулює утворення та діяльність 

організації-бази практики; 

− повноваження та зміст діяльності організації: напрями діяльності, 

функції, види послуг; 

− систему управління організацією: організаційну структуру, 

функціональне призначення окремих структурних підрозділів, їх права, 

відповідальність, повноваження, характер регламентації діяльності окремих 

службовців (контракти, посадові інструкції тощо); 

− організацію роботи керівника (організація робочого місця, 

планування роботи, режим роботи тощо). 

ІІ. Дослідницька частина. Після вивчення І блоку питань студент- 

практикант має оцінити якість управління та досягнутих результатів за окремими 

функціональними напрямами діяльності базової організації, що відображається у 

розкритті наступних питань: 

1. Планово-економічні та фінансові аспекти функціонування 

організації. Під час вивчення цього змістовного блоку доцільно звернути увагу на 

наступні моменти: 

− організація планово-економічної діяльності на підприємстві. Аналіз 

основних функцій, що покладені на планово-економічну службу, її взаємозв’язок 

з іншими структурними підрозділами в процесі виконання функціональних 

завдань; 

− оцінка діяльності фінансової служби або іншої ланки, на яку 

покладено виконання її функцій: кількісний і якісний склад фахівців, перелік 

основних функцій та рівень їх реалізації. Оцінка якості вихідних продуктів 

роботи даної служби (аналітичні, планові, контрольні форми). 

2. Управління персоналом. Пріоритетними для вивчення є наступні 

питання: 
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− організація роботи з персоналом в базовій організації, кількісний та 

якісний склад кадрової служби; аналіз нормативних документів, що 

регламентують її роботу (положення про кадрову службу та посадові інструкції 

працівників кадрової служби); 

− аналіз штатного розкладу працівників підприємства та структури 

персоналу (за категоріями, за рівнем освіти, за статтю, за віком), вивчення 

процесів руху персоналу та факторів плинності кадрів; 

− оцінка кадрової політики, яка провадиться на підприємстві, 

підвищення кваліфікації працівників, атестація та оцінювання діяльності; 

системи оплати праці; умов працевлаштування та просування по службі; 

реалізації заходів щодо зміцнення згуртованості трудового колективу та 

формування соціально-психологічного клімату; 

− аналіз організаційно-правових засад діяльності служб персоналу 

організації шляхом ознайомлення з її інформаційним, технічним, нормативно-

правовим і діловодним забезпеченням. 

3. Організація діловодства. Для висвітлення цього змістовного блоку 

необхідно: 

− ознайомитись з інструкцією з діловодства організації, вивчити 

номенклатуру справ; дослідити практику реєстрації та обліку документів, 

організацію документообігу; 

− визначити, які види документів підлягають зберіганню в державному 

архіві та ознайомитись з порядком та процедурою передачі таких документів до 

архіву; 

− проаналізувати практику контролю за своєчасним розглядом і 

проходженням документів в організації; 

− охарактеризувати практику забезпечення дотримання єдиних вимог 

щодо підготовки документів та організації роботи з ними в умовах електронного 

документообігу. 
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4. Інформаційно-комунікаційне забезпечення та взаємодія з 

громадськістю. Слід звернути увагу на особливості організації інформаційного та 

комунікаційного забезпечення базової організації, що регламентуються 

документами, які приймаються на державному, регіональному та місцевому 

рівнях, а саме: 

− проаналізувати стан інформаційного забезпечення організації в 

залежності від наявності пакету нормативно-правових актів, у тому числі й 

локальних, що регулюють процеси одержання, опрацювання, використання та 

розповсюдження інформації; 

− охарактеризувати інформаційну систему організації: описати 

основні елементи програмних продуктів та управлінських функцій, які 

автоматизує система; 

− дослідити, яким чином забезпечується електронний доступ до 

публічної інформації; проаналізувати особливості перебігу процесів 

впровадження електронного врядування та визначити проблеми; 

− вивчити питання, чи існує в організації структурний підрозділ або 

фахівці, що здійснюють зв’язки з громадськістю, чи залучаються зовнішні 

консультанти і для яких цілей; 

− проаналізувати форми комунікативних контактів з громадськістю в 

щоденній практиці, а також діяльність зі збереження репутації організації. 

ІІІ. Важливим етапом практичної роботи студента є формулювання 

висновків та вироблення рекомендацій щодо вирішення конкретних 

прикладних проблем, які було виявлено в процесі проходження виробничої 

практики. Залежно від наукових інтересів студента це можуть бути конкретні та 

обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення окремого напряму (напрямів) 

роботи підприємства або впровадження певного нововведення (інновації). Вони 

можуть бути спрямовані як на удосконалення існуючих функціональних напрямів 

діяльності підприємства, так і передбачати принципові нововведення. Розробка 
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пропозицій має ґрунтуватися на виявлених недоліках організації роботи 

підприємства, наявних резервах її удосконалення, вивченні вітчизняного й 

зарубіжного досвіду кращих підприємств аналогічного та споріднених профілів 

діяльності. Орієнтовна структура подачі пропозицій: 

– загальна характеристика суті пропозиції (нововведення, що 

пропонується здійснити); 

– обґрунтування доцільності застосування пропозиції (нововведення) 

та очікувані результати від її реалізації, в тому числі розрахунок економічного 

ефекту (за можливості); 

– стан готовності підприємства до введення  пропозиції 

(нововведення); 

– план організаційно-економічних заходів, необхідних для 

впровадження даної пропозиції.  
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5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Звіт про практику повинен мати чітку побудову, логічну послідовність та 

конкретність викладення матеріалу, переконливість аргументів, точність 

формулювання, обґрунтованість висновків та рекомендацій. 

Обсяг звіту з виробничої практики має становити 20 – 30 сторінок тексту з 

конкретним описом виконаної роботи. Розділи і окремі питання звіту повинні 

бути чітко визначені, викладені в логічній послідовності й конкретизовані. 

Основний текст звіту повинен містити відповіді на зазначені у програмі питання 

і завдання керівника практики щодо висвітлення особливостей діяльності 

підприємства на ринку товарів і послуг, а також недоліків реалізації напрямів 

діяльності, що вивчалися при проходженні практики і виконанні індивідуального 

завдання. В основній частині звіту подають також необхідні розрахунки і 

наводять причини недоліків у діяльності підприємства. 

Після основного тексту розміщують висновки і пропозиції. У цьому розділі 

на основі всебічного вивчення діяльності підприємства наводиться критична 

оцінка окремих її напрямів і висновки щодо ефективності (або неефективності) 

діяльності підприємства, що відповідає (або не відповідає) ринковим умовам, а 

також пропозиції щодо поліпшення того чи іншого виду діяльності 

підприємства. 

До звіту додають необхідні додатки, копії документів, які аналізують у 

звіті і на які є посилання в його основній частині. 

 

Технічні вимоги до оформлення звіту 

Звіт має бути надрукований українською мовою на комп’ютері без помилок 

та виправлень з одного боку білого паперу формату А4 (210 х 297) або написаний 

від руки.  
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Обсяг звіту про практику не повинен перевищувати 30 сторінок 

машинописного тексту, надрукованих 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 

інтервали. 

Аркуш звіту повинен мати поля: ліве – 30 мм, верхнє – 20, праве – 10, нижнє 

– 20 мм. 

Абзацний відступ має бути однаковим по всьому тексту в межах 125 мм (5 

знаків або літер). 

Нумерацію сторінок та пунктів звіту подають арабськими цифрами без 

знака №. Першою сторінкою звіту є титульна (титульний аркуш), яку включають 

до загальної нумерації сторінок, але не нумерують. Номер сторінки 

проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

На запозичену з інших джерел інформацію, а також на цитати, що 

наводяться в тексті, мають бути зроблені посилання. Їх наводять одразу після 

закінчення цитати в квадратних дужках, де вказують порядковий номер джерела 

у списку використаної літератури та відповідні сторінки джерела (наприклад: 

[14, с. 31-48]). Кожне джерело має бути пронумероване арабськими цифрами.  

Ілюструють звіт за ретельно продуманим тематичним планом, що дає змогу 

уникнути ілюстрацій випадкових, другорядних та навпаки, включити ілюстрації 

вкрай необхідні, стосовно найважливіших тем. Зміст кожної ілюстрації має бути 

узгоджений з текстом, а зміст тексту – з ілюстрацією. 

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід 

розміщувати у звіті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або 

на наступній сторінці. На всі ілюстрації у роботі мають бути посилання. 

Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За 

необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий 

текст). Ілюстрація позначається словом «Рисунок __», яке разом з назвою 

ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, «Рисунок 3.1 – 

Схема розміщення». 
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Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в 

межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. 

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера 

ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 – другий рисунок 

третього пункту. 

Ілюстрації, за необхідності, можуть бути перелічені в змісті з зазначенням 

їх номерів, назв і номерів сторінок, на яких вони вміщені. 

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. 

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона 

згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути 

посилання в тексті звіту. 

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в 

межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці 

складається з номера пункту і порядкового номера таблиці, відокремлених 

крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого пункту. 

Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої 

великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст 

таблиці. 

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю 

поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною, або поруч, або 

переносячи частину таблиці на наступну сторінку. 

При поділі таблиці на частини допускається її головку або бокові рядки 

заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими 

цифрами у першій частині таблиці. 

Слово «Таблиця __ » вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, 

над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці __» з зазначенням номера 

таблиці. 

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, 
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якщо вони складають одне речення з заголовком. 

Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В 

кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і 

підзаголовки граф указують в однині. 

Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або 

підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією 

переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою, або, не 

нумеруючи – дефіс (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації 

переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень 

деталізації). Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з 

абзацного відступу, другого рівня – з відступом відносно місця розташування 

переліків першого рівня. 

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 

(ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання).  

Додатки оформлюють як продовження звіту про практику на 

наступних його сторінках. Кожний додаток повинен починатися з нової 

сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими 

літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посере- дині 

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. 
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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 – 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.  
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6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ 

 

Письмовий звіт оформлюють на аркушах паперу формату А4 і разом із 

заповненим щоденником практики подають для рецензування керівникам 

практики. Відгук керівника від бази практики повинен відображати ділові та 

моральні якості, виявлені студентом при проходженні практики та оцінку його 

діяльності. Висновок керівника практики від навчального закладу повинен 

відображати рівень засвоєних студентом теоретичних знань і вміння 

застосовувати їх на практиці, відомості про виконання студентом усіх розділів 

програми практики, правильності оформлення звітної документації, висновки і 

пропозиції щодо оцінки практики. 

Після завершення практики проводиться диференційований залік з 

практики, на якому студенти в індивідуальному порядку захищають звіти і 

щоденники з практики перед комісією, призначеною завідувачем випускної 

кафедри або директором навчального підрозділу. Комісія приймає залік у 

навчальному закладі у студентів денної та заочної форм навчання в останній 

робочий день практики, а у студентів заочної форм навчання – під час 

найближчої сесії. Оцінка за практику вноситься до заліково-екзаменаційної 

відомості та залікової книжки студента за підписами членів комісії. 

До складу комісії входять завідувач кафедри (або його заступник) і 

керівники практики від навчального закладу. Під час захисту звіту студент 

повинен охарактеризувати виконану роботу на базі практики, викласти 

пропозиції щодо її вдосконалення та обґрунтувати їх доцільність. 

Диференційований залік з практики оцінюється за чотирибальною шкалою. 

Студенту, який не виконав програму практики, у встановленому порядку 

надається право проходження практики повторно в терміни, визначені 

директором інституту. 

Процес оцінювання знань здобувачів вищої освіти включає перевірку 
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керівниками звіту з практики та його захист перед комісією, де студент-

практикант повинен охарактеризувати виконану роботу. 

 

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 



22 
 

 

 

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 із запізненням, допустив помилки. 

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

практики і отримав незадовільну оцінку при складанні заліку за практику.
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Додаток А 

 

Зразок оформлення титульного аркушу 
 

 

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

 

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес освіти 

 

Кафедра маркетингу, менеджменту та управління бізнесом 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

 

з виробничої практики 

 

 

здобувача вищої освіти_________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по-батькові) 

База практики_________________________________________ 
                            (назва установи) 

Керівник практики від установи__________________________ 
                                                                  (посада, прізвище, ініціали) 

Керівник практики від університету______________________ 
                                             (вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умань – 2021 
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Додаток Б 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на студентку - практикантку 

Іванову Олену Іванівну 

 

За час проходження практики Іванова Олена Іванівна зарекомендувала 

себе як хороший організатор, користувалася  повагою серед співробітників.  

Іванова Олена Іванівна до поставлених завдань ставилася сумлінно, 

постійно підвищує свій професійний рівень. Володіє винятковими здібностями 

об’єктивного оцінювання ситуації та швидкого реагування на не передбачувані 

події. У прийнятті рішень, як правило, самостійна, виконує завдання без 

сторонньої допомоги. 

У професійній діяльності вміє відстояти власну точку зору, наполеглива та 

акуратна. Позитивно впливає на людей. Здатна акумулювати необхідну 

інформацію та застосувати її на роботі. Культурна в поведінці з людьми, у 

спілкуванні тактовна, доброзичлива. 

Дисциплінована, всі інструкції виконувала сумлінно і якісно. Ввічлива, 

чуйна, користувалася повагою і авторитетом в колективі. 

 

 

 

 

Керівник від бази практики   
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Додаток В 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України 

29 березня 2012 року № 384 

 

Форма № Н-7.03 

 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

 

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 
 

__________________________________________________________________ 
(вид і назва практики) 

 

студента __________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти ________________ 

 

Кафедра __________________________________________________________ 

 

Освітній ступінь ___________________________________________________ 

 

 

Спеціальність______________________________________________________ 
                                                                (назва) 

 

_________ курс,  група _______________ 
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Студент______________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Прибув на підприємство, організацію, установу 
 

 

 

Місце печатки 

 „___” ______________ 20___ року 

 

 

 

____________     ________________________________________________ 
    (підпис)                   (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 

 

 

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи 

 
 

 

Місце печатки 

 „___” ______________ 20___ року 

 

 

____________     ________________________________________________ 
    (підпис)                   (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 
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Календарний графік проходження практики 

 

 № 

з/п 
Назви робіт 

Тижні проходження 

практики 
Відмітки 

про 

виконання І ІІ ІІІ ІV V 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Керівник практики від УДПУ                            ______   __________________ 
                                                                              (підпис)   (прізвище та ініціали) 

 

      від підприємства, організації, установи            ______    __________________ 
                                                                                              (підпис)     (прізвище та ініціали) 
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Робочі записи під час практики 
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Відгук і оцінка роботи студента на практиці 

___________________________________________________________________ 
(назва підприємства, організації,  установи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики від  

підприємства, організації, установи  ______________ _____________________ 

                                                     (підпис)                          (прізвище та ініціали) 

Місце печатки                                                  «______» __________________  

20 __ року 
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Відгук осіб, які перевіряли проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про 

проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата складання заліку „____”_______________20____року   

 

Оцінка:  
за національною шкалою___________________ 

                                                    (словами) 

кількість балів ____________________________ 

    (цифрами і словами) 

за шкалою ECTS __________________________        

Керівник практики від  УДПУ ____________ ______________________ 
                                                                            (підпис)                (прізвище та ініціал 


