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Пояснювальна записка. 

 

Виробнича практика третього курсу студентів спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування» проводиться у відповідності 

графіку навчального процесу Державного університету телекомунікацій. 

Основною метою практики є закріплення навчального матеріалу, 

опрацьованого студентами на протязі попереднього періоду навчання та 

вироблення професійних навичок, які є елементом професійних 

компетентностей фахівців даного напряму підготовки і визначені освітньо-

професійною програмою спеціальності.  

Програма виробничої практики є елементом наскрізної програми 

практики. Єдиний наскрізний цикл практичної підготовки складається із: 

- Програми ознайомчої практики 

- Програми виробничої практики 

- Програми переддипломної практики 

Практичне навчання й підготовка спеціалістів з публічного управління 

та адміністрування під час проведення виробничої практики забезпечує 

вирішення відповідних нормативних завдань: 

- Систематизація отриманих під час аудиторного навчання знань, 

умінь, навичок та реалізація їх під час дослідження професійної 

діяльності органів місцевого самоврядування, державних органів 

влади та інших організацій й установ, що відповідають сфері 

професійної діяльності із спеціальності. 

- Написання звіту студентами у відповідності до методичних 

рекомендацій даного документу. 

  



Програма виробничої практики. 

№ 

з/п 

Завдання або тема для опрацювання і відображення у 

звіті з практики 

Терміни 

виконання 

1.  Ознайомлення із структурою органу публічного 

управління (базою практики) та його діяльністю. 

(вказати 

дату 

виконання) 

1.1. Основна мета створення та головні функції органу 

публічного управління – бази практики. Основні 

Положення та нормативна документація, що 

регламентує діяльність органу публічного управління 

(бази практики). Місце органу публічного управління 

– бази практики в загальній системі публічного 

управління України. 

Вивчення функціональних обов’язків кожного 

структурного елементу установи- бази практики. 

(вказати 

дату 

виконання) 

1.2. Організаційна структура органу публічного 

управління (бази практики). Система внутрішнього 

організаційного підпорядкування та 

міжпідрозділових управлінських комунікацій.  

(вказати 

дату 

виконання) 

1.3. Механізми соціальної взаємодії органу публічного 

управління – бази практики 

(вказати 

дату 

виконання) 

1.4. Моделі та інформаційні технології прийняття 

управлінських рішень в органі публічного 

управління, що є базою практики 

(вказати 

дату 

виконання) 

2.  Дослідження діяльності державних службовців в 

органі публічної влади – базі практики 

(вказати 

дату 

виконання) 

2.1. Основи організації діяльності державного службовця 

та менеджменту кадрових ресурсів в органі 

публічного управління, що є базою практики 

(вказати 

дату 

виконання) 

2.2. Ознайомлення із системою оцінки ефективності 

діяльності державних службовців в установі-базі 

практики 

(вказати 

дату 

виконання) 

2.3. Аналітична частина курсової роботи з дисципліни 

«Професійна компетентність державних службовців». 

Проведення дослідження питань відповідно до 

розділу ІІ курсової роботи  

(вказати 

дату 

виконання) 

2.4. Аналітико-прогностична частина курсової роботи з 

дисципліни «Професійна компетентність державних 

службовців». Проведення досліджень і розробка 

моделей відповідно до розділу ІІІ курсової роботи  

(вказати 

дату 

виконання) 

2.5. Система морально-етичної та законодавчої 

відповідальності державних службовців в установі-

(вказати 

дату 



базі практики виконання) 

3. Виконання практичних індивідуальних завдань 

керівника з бази практики 

(вказати 

дату 

виконання) 

3.1. (надати самостійний опис завдання та розкрити його 

зміст) 

(вказати 

дату 

виконання) 

3.2. (надати самостійний опис завдання та розкрити його 

зміст) 

(вказати 

дату 

виконання) 

3.3. (надати самостійний опис завдання та розкрити його 

зміст) 

(вказати 

дату 

виконання) 

3.4. (надати самостійний опис завдання та розкрити його 

зміст) 

(вказати 

дату 

виконання) 

3.5. (надати самостійний опис завдання та розкрити його 

зміст) 

(вказати 

дату 

виконання) 

  



Вимоги до змісту, оформлення та захисту результатів виробничої 

практики. 

1. Звіт має висвітлювати всі розділи та повний зміст програми 

практики. 

2. Звіт з виробничої практики (навчального тренінгового стажування) 

має бути аналітико-орієнтовним: у кожному розділі та підрозділі 

звіту, які мають відповідати розділам й підрозділам програми 

практики, має міститися описовий блок матеріалу та блок критичних 

оцінок і зауваження виконавця практики. 

3. Висвітлюючи розділи 2.3 та 2.4 цієї програми у щоденнику 

практики та у звіті необхідно чітко визначити (прописати) 

питання (назви розділів та підрозділів) курсової роботи 

студента, які опрацьовуються студентом самостійно, але із 

погодженням з керівником курсової роботи (викладачем 

кафедри, що веде відповідну дисциплвну) 

4. Допускається для написання звіту використовувати відповідну 

літературу, інтернет-джерела та інші інформаційні джерела, які 

відповідають даному напряму роботи та забезпечують розширення 

професійного світогляду студента. 

5. Основна частина звіту (відповіді на поставленні питання та завдання 

розділів) має бути від 50 до 80 сторінок друкованого тексту. Звіт має 

містити ще й частину додатків (обсяг не регламентується). У 

додатках можуть бути Положення, інструкції, аналітичні записки, 

схеми тощо. 

6. Структура звіту. 

Титул звіту (додається) 

Зміст звіту 

Вступ (не більше 1 сторінки) 

Розділ І (від 10 до 20 сторінок) 

Розділ ІІ ( від 30 до 45 сторінок)  



Розділ ІІІ (від 10 до 15 сторінок) 

Висновки (від 5 до 10 сторінок). 

У висновках головне – надати у звіті а) оцінку (сутність, 

недоліки й переваги), б) порівняння (з іншими системами, 

іншими країнами і т.ін), в) висновок із критичними 

зауваженнями та власними баченнями студента 

- у висновках студент систематизує отриману 

інформацію та подає власне бачення ймовірних 

вирішень проблемних питань і т.ін. 

Додатки (необмежена кількість) 

Література.  

- використані джерела інформації в алфавітному 

порядку у відповідності до стандарту подання списку 

використаних джерел. 

 

 

 

 

Технічні вимоги до оформлення звіту. 

1. Шрифт Times New Roman № 14 

2. Інтервал 1,5 

3. Поля: зверху та знизу – 2 см, ліворуч – 3 см, праворуч – 2 см 

4. Нумерація сторінок – знизу праворуч 

5. Обсяг основної частини звіту –  від 50 до 80 сторінок. 

6. У зразку титульного листка замість місця, де має бути шифр групи 

та ПІБ студента подається риска (підкреслювання). На звіті студента 

жодних підкреслювань не має бути. На це місце має бути вставлені 

необхідні дані, а риски – прибрати! 
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