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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 

Метою науково-дослідної практики з підготовкою кваліфікаційної роботи 

є: розвиток у здобувача вищої освіти навиків здійснення самостійної науково-

дослідної роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення 

теоретичних знань у галузі управління та адміністрування, добір (актуалізація) 

фактичного матеріалу для написання кваліфікаційної роботи,  розвиток вмінь і 

навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел, необхідних для 

підготовки кваліфікаційної роботи. 

Завданнями практики є: 

ознайомлення здобувачів освіти з науковою проблематикою та результатами 

наукової роботи академічних університетів і галузевих інститутів та їх 

провідних спеціалістів щодо обраного напряму досліджень;  

подальше вивчення наукових та інформаційних джерел за обраною науковою 

проблемою, відповідно до теми  кваліфікаційної роботи;  

подальше вивчення стану розробки питань обраної наукової проблеми у 

вітчизняній та зарубіжній літературі;

уточнення структури та основних завдань кваліфікаційного дослідження;  

 поглиблення навиків використання методики обробки та аналізу статистичних 

даних;  

 апробація основних теоретичних та практичних рекомендацій кваліфікаційної 

роботи (у формі виступів на конференціях,  публікації тез, написанні наукових 

статей, тощо);  

 підготовка кваліфікаційної роботи. 

 
2. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ  

Інформація про компетентності та програмні результати навчання  
 

Шифр Назва 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1 Здатність  проведення досліджень  на відповідному рівні 

ЗК 2 Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 
рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності) 

ЗК 3 Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій 

ЗК 6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

ЗК 7 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

СК 1 Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та 

міжнародних стандартів 

СК 2 Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими 



організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати 

відповідні стратегії та плани 

СК 3 Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного 

самоменеджменту 

СК 4 Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації 

СК 9 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію 

СК 10 Здатність до управління організацією та її розвитком 

СК 11 Здатність організовувати та адмініструвати діяльність суб‟єктів господарювання 

у відповідності до стратегічної мети та обраної стратегії розвитку в умовах 

невизначеності 

СК 12 Здатність аналізувати результати діяльності суб‟єкта господарювання, визначати 

необхідні організаційні зміни та управляти їх впровадженням в 

недетермінованих умовах функціонування 

Програмні результати навчання (ПРН) 

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 3 Проектувати ефективні системи управління організаціями 

ПРН 4 Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї 

ПРН 5 Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах 

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 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 

ПРН 14 Вміти аналізувати й структурувати проблеми в діяльності суб‟єктів 

господарювання, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати 

умови їх реалізації;  

ПРН 15 Вміти організовувати та адмініструвати діяльність суб‟єкті господарювання, 

визначати необхідні зміни та управляти їх впровадженням в умовах 

невизначеності 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання  
Шифр  

компете 

нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння/навички Комунікація 
Відповідальність 

і автономія 

ЗК 1 ПРН 1 ПРН 3   

ЗК 2  ПРН 7 ПРН 10  



ЗК 3  ПРН 2   

ЗК 6  ПРН 6   

ЗК 7 ПРН 1    

СК 1  ПРН 1, ПРН 6   

СК 2 
 

ПРН 2, ПРН 4, ПРН 

5 
  

СК 3    ПРН 11 

СК 4  ПРН 5  ПРН 14 

СК 9  ПРН 1 ПРН 10 ПРН 6, ПРН 15 

СК 10 ПРН 2 ПРН 3, ПРН 5 ПРН 7 ПРН 10, ПРН 15 

СК 11  ПРН 5 ПРН 7  

СК 12 ПРН 2 ПРН 3 ПРН 7, ПРН 10 ПРН 4 

 

3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

 
№ 

з/п 
Назви видів діяльності 

Кількість 

годин 

Загальна кількість кредитів ЄКТС –12 кредитів  

 Інструктаж з техніки безпеки та охорони праці, ознайомлення з  

програмою практики та індивідуальним завданням 

4 

 Розробка індивідуального плану-графіку проходження практики.  

Узгодження його з науковим керівником кваліфікаційної роботи  

 

8 

 Ознайомлення з науковими напрямами роботи кафедри управління 

підприємницькою та туристичною діяльністю 

проходять практику 

8 

 Подальше вивчення наукової проблеми  кваліфікаційного дослідження та 

її актуальності 

10 

 Актуалізація та перевірка  гіпотези дослідження. Характеристика сфери 

використання, оцінювання новизни та значущості (теоретичної та 

практичної) очікуваних результатів досліджень 

10 

 Уточнення структури та основних завдань дослідження, послідовності їх 

вирішення, методів аналізу зібраних матеріалів 

20 

 Добір та систематизація та систематизація необхідної статистичної та 

аналітичної інформації щодо об‟єкту дослідження 

26 

 Опрацювання аналітичних даних, виконання необхідних розрахунків, 

складання аналітичних таблиць, схем, графіків тощо із застосуванням 

комп‟ютерних технологій. 

37 

 Обґрунтування висновків та пропозицій за результатами дослідження 20 

 Апробація основних теоретичних та практичних рекомендацій 

дослідження (опублікування наукової статі, тез, виступ на конференції, 

участь у круглих столах, майстер класах, лекціях, тощо) 

26 



 Підготовка кваліфікаційної роботи 180 

 Оформлення щоденника, звіту та іншої документації 9 

 Захист звіту з практики 2 

Разом:  

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Термін проходження практики 

 
Науково-дослідна практика з підготовкою кваліфікаційної роботи є обов‟язковим 

компонентом освітньо-професійної програми підготовки  здобувачів вищої освіти 

спеціальності 073 Менеджмент за освітньою програмою «Менеджмент: адміністрування 

діяльності суб‟єктів», які навчаються за другим освітнім ступенем «магістр». У відповідності 

до структурно-логічної схеми підготовки магістрів за зазначеною освітньо-професійною 

програмою (ОПП), навчального плану та графіку навчального процесу  проходження 

науково-дослідної практики з підготовкою кваліфікаційної роботи передбачено у третьому 

семестрі навчання. Термін проходження практики 8 тижнів,обсяг навчального навантаження 

360 годин самостійної роботи  (12 кредитів). 

Науково-дослідна практика складається з таких етапів:  

1 підготовчий – інструктаж з техніки безпеки, отримання календарно-тематичного 

плану проходження практики від керівника науково-дослідної практики.  

2. основний – уточнення теми дослідження, оцінка ступеня її розробки на початок 

проходження практики; добір та вивчення необхідних фахових джерел з обраної теми 

дослідження, їх критичний аналіз; окреслення кола проблем, які потребують вирішення; 

оформлення бібліографії з теми, обраної для дослідження; уточнення цілі та конкретних 

завдань дослідження, складання плану проведення досліджень; вибір методів (методики) 

проведення дослідження; формулювання висновків та пропозицій за результатами 

дослідження; апробація основних результатів дослідження (опублікування наукової статті, 

тез, виступ на конференції тощо). До програми практики (крім основних питань) можуть 

входити прослуховування лекцій, участь у круглих столах, майстер-класах, виконання 

індивідуальних завдань, проведення екскурсій, тощо. 

3. підсумковий - оформлення звіту про проходження науково-дослідної практики 

захист звіту з практики. Після завершення практики кожний студент захищає звіт про 

виконання програми практики, підтверджує його необхідними документами. Захист 

проводиться публічно. 

4.2. Бази практики 
Практика проводиться під керівництвом наукового керівника кваліфікаційної роботи 

магістранта у вітчизняних та закордонних закладах вищої освіти, на промислових 

підприємствах, в бюджетних установах та тощо, які проводять науково-дослідні роботи чи 

здійснюють розробки, мають наукові здобутки у сфері наукової проблематики робіт 

здобувачів освіти.  

Студенти можуть самостійно з дозволу випускової кафедри обирати для себе місце 

проходження практики і пропонувати його для використання, якщо для збору необхідного 

матеріалу з обраного наукового напряму досліджень магістранта зазначена база практики 

безпосередньо слугуватиме об‟єктом дослідження. Побажання студента повинно бути 

обґрунтовано заявою на ім‟я завідувача кафедри, до якої додається лист з відповідної 

установи зі згодою прийняти дану особу для проходження науково-дослідної практики.  



Зміна бази практики можлива лише з поважних причин і лише до подання проєкту 

наказу про проходження практики. Рішення про можливість зміни бази практики приймає 

завідувач випускової кафедри. Самостійно змінювати місце практики здобувач не має права.  

4.3. Обов’язки здобувачів вищої освіти 
Здобувачів освіти направляють на практику згідно з наказом по Університету. Наказом 

визначається вид практики, терміни та місце її проходження, розподіл та закріплення 

магістрантів за керівниками практики від кафедри тощо.  

Здобувачі освіти при проходженні науково-дослідної практики зобов‟язані:  

– до початку практики на настановних зборах, а потім в індивідуальному порядку, 

одержати від керівника практики консультації щодо проходження практики і 

оформлення всіх необхідних документів;  

– своєчасно прибути на базу практики;  

– систематично виконувати завдання у відповідності до програми практики; 

– робити записи у щоденнику практики щодо виконання відповідних етапів  

календарного плану-графіку практики;  

– виконувати всі завдання, передбачені програмою практики, зазначені у 

індивідуальному графіку проходження практики та рекомендації наукового керівника 

у повному обсязі; 

– дотримуватися  правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, техніки безпеки і 

виробничої санітарії організації-бази практики;  

– нести відповідальність за результати виконання завдань;  

– вчасно підготувати та представити результати виконаної роботи та оформити їх у звіті 

про проходження практики, відповідно до вимог щодо оформлення звіту;  

– своєчасно надати на кафедру звітні документи та у належний термін захистити 

матеріали практики перед комісією. 

4.4. Обов’язки керівника практики 
Відповідальний по кафедрі за науково-дослідну практику з підготовкою кваліфікаційної 

роботи обирається на засіданні кафедри та призначається завідувачем кафедри.  

Основними обов‟язками відповідальних за науково-дослідну практику з підготовкою 

кваліфікаційної роботи  від кафедри є:  

– організація та проведення настановчих зборів для ЗВО та інструктажу щодо порядку 

проходження практики, з техніки безпеки, охорони праці та надання необхідних 

документів перед початком практики;  

– організація своєчасного формування студентами індивідуальних графіків 

проходження практики та отримання ними індивідуальних завдань від безпосередніх 

керівників;  

– попереднє ознайомлення студентів з вимогами до оформлення документації з 

практики, системою звітності та критеріями оцінки з практики; 

– організація та проведення публічного захисту практики;  

– звітування на засіданні кафедри про підсумки практики;  

– внесення пропозицій щодо вдосконалення організаційно-методичного забезпечення 

науково-дослідної практики з підготовкою кваліфікаційної роботи; 

 

4.5. Обов’язки керівника бази науково-дослідної практики з підготовкою 

кваліфікаційної роботи 



Для здійснення безпосереднього керівництва науково-дослідною практикою з 

підготовкою кваліфікаційної роботи кожного здобувача освіти у відповідності до 

навчального навантаження викладачів на засіданні кафедри призначаються керівники 

які одночасно є керівниками кваліфікаційних робіт.  

Обов‟язками безпосередніх керівників науково-дослідною практикою з підготовкою 

кваліфікаційної роботи є:  

– здійснення контролю прибуття студентів на практику;  

– розробка та надання студентам індивідуальних завдань та рекомендацій для 

проходження практики, враховуючи специфіку конкретної теми роботи;  

– надання роз‟яснення з принципових питань, які виникають у студента щодо 

організації процесу наукової творчості;  

– забезпечення контроль за правильністю загального спрямування наукової роботи ЗВО 

під час навчання в магістратурі;  

– контроль за своєчасністю формування та виконанням індивідуальних графіків 

проходження практики студентами;  

– сприяння організації індивідуальних навчальних занять магістранта;  

– організація  та керування науково-дослідною роботою магістранта;  

– консультування студентів щодо виконання індивідуального завдання практики та 

оформлення документів з практики;  

– своєчасна оцінка роботи студента на практиці за результатами звіту з практики, 

виконання індивідуального завдання та інших документів з практики;  

– забезпечення своєчасності надання студентами на кафедру звітів з практики та інших 

документів, необхідних для захисту;  

– здійснення, у разі необхідності, разом з керівником-організатором практики від 

кафедри, вибіркового контролю за проходженням практики студентами. 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
Виконання індивідуального науково-дослідного завдання студентами здійснюється з 

урахуванням обраної теми кваліфікаційної роботи. Підчас зустрічі з науковим керівником 

кваліфікаційної роботи формується  індивідуальний графік проходження науково-дослідної 

практики з підготовкою кваліфікаційної роботи (Додаток Б). У відповідності до 

індивідуального графіку необхідно  уточнити зміст кваліфікаційної роботи у відповідності до 

теми закріпленої у наказі ІДГУ (приклад змісту див додаток В). Підчас практики відбувається 

підготовка певних розділів кваліфікаційної роботи, добирається (актуалізується) необхідний 

фактичний матеріал, підбір статистичних даних. За результатами проведення 

кваліфікаційного дослідження готуються та публікуються тези (статті) та здійснюється 

апробація результатів дослідження. 

 

6. ВИМОГИ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ 
Звіт з науково-дослідної практики має містити такі документи:  

1. Титульну сторінку звіту.  

2. Зміст кваліфікаційної роботи.  

3. Завдання до кваліфікаційної роботи (Додаток Д).  

4. Копії надрукованих тез та статті по темі дипломної магістерської роботи, опубліковані під 

час навчання в магістратурі у 2019-2020 рр.  



5. Бібліографічний список джерел інформації та літератури 

6. Доповідь та презентація до захисту практики  

7. Відгук керівника практики. 

Звіт з практики оформлюється українською мовою із застосуванням комп'ютерної 

техніки на аркуші формату А4 (210х297 мм). 

Шрифт текстового редактора Word - Times New Roman розміром 14 через 1,5 (півтора) 

міжрядкових інтервали. Абзацні відступи розміром 1,25 см. 

Текст звіту з практики необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий - 

3 см, правий - 1,5 см, верхній - 2 см, нижній - 2 см. 

Заголовки структурних частин звіту з практики «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», 

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

друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкуються 

маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапка в кінці заголовка не ставиться. 

Кожний розділ звіту з практики слід розпочинати з нової сторінки. 

Нумерація сторінок - суцільна на усіх аркушах крім титульного листа, який входить 

до суцільної нумерації сторінок роботи, але на ньому номер сторінки не проставляється. 

Сторінки нумерують у правому верхньому куті листа без крапки. 

Нумерація структурних частин звіту. 

Структурна частина, яка має назву «ЗМІСТ» не має номера структурної частини. Інші 

структурні частини поділяються на розділи та підрозділи, які мають свою нумерацію. 

Розділи нумерують послідовно суцільною нумерацією в межах основної частини звіту 

з практики (між вступом та висновками). Перед назвою розділу вказується слово «РОЗДІЛ» 

та його номер. 

(Наприклад - РОЗДІЛ 1 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ - перший розділ основної частини). 

Цифровий матеріал у роботі необхідно подавати у вигляді таблиці. Таблиця має мати 

назву та номер. Нумерують таблиці послідовно суцільною нумерацією в межах розділу. В 

правому верхньому куті над заголовком таблиці вказують «Таблиця» та її номер. У 

наступному рядку, по центру, вказують назву таблиці. Посилання на таблиці вказують 

скорочено, наприклад, «... подано в табл. 3.1 « (перша таблиця третього розділу). 

При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку у верхньому правому куті 

вказується «Продовження табл. 3.1». 

Ілюстрації позначають словом «Рис.», нумерують послідовно суцільною нумерацією в 

межах розділу. Назву подають під ілюстрацією. Посилання на ілюстрацію вказують 

скорочено, наприклад, «. наведено на рис. 2.1» (перший рисунок другого розділу) 

Посилання на використані джерела вказують між двома квадратними дужками, 

наприклад, «... в роботі [19, с. 222-224]». Номер має відповідати номеру зі списку 

використаних джерел. 

Список використаних джерел складається в алфавітному порядку прізвищ авторів або 

заголовків. Приклади оформлення списку використаних джерел наведо у ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання 

(https://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2017/06_21_posylannia/dstu_8302.pdf). 

Додатки оформлюють як продовження звіту з практики на наступних після списку 

використаних джерел сторінках і розміщують їх у порядку появи посилань у тексті звіту. 

Кожний додаток починається з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок. У правому 

верхньому куті рядка над заголовком друкується «Додаток» і велика літера, що позначає 

додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, починаючи 

з літери А, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. 

https://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2017/06_21_posylannia/dstu_8302.pdf


Під одним заголовком може міститись декілька рисунків, схем, об'єднаних одним 

змістом. У такому випадку всі складові частини додатку нумеруються суцільною нумерацією 

в межах даного додатку. Кожний рисунок (схема, таблиця) мають мати свою власну назву, а 

номер складається з літери додатку та порядкового номера складової частини додатку. Між 

літерою додатку та порядковим номером ставиться крапка. 

Звіт перевіряється керівником практики від університету та захищається перед 

комісією, яка складається з викладачів кафедри. 

Здобувач вищої освіти, який не виконав програму науково-дослідної практики з 

підготовкою кваліфікаційної роботи практики або одержав незадовільну оцінку при захисті 

звіту, не допускається до подальшого навчання. Питання про повторне проходження 

практики вирішується деканатом за клопотанням кафедри. 

 

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

7.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 
Підсумкова оцінка за результатами проходження виробничої (організаційно-

аналітичної практики) формується у відповідності  «Положення про порядок оцінювання 

рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-

zi-zminamy.pdf. Кожне завдання практики оцінюється за п‟ятибальною шкалою та 

переводится у 100- бальну шкалу у відповідності до Положення. При формуванні підсумкової 

оцінки враховуються такі вагові коефіцієнти за кожним складовим елементом: 

0,7 підготовка звітних матеріалів; 

0,3 – захист результатів практики.  

 

Максимальна 

кількість 

балів 

70 балів  

(оцінка звітних матеріалів) – за 

результатами  виконання 

звіту, переводиться у 100- бальну 

шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,7 

30 балів 

(захист результатів практики)- 

оцінка за захист звіту з практики 

переводиться у 100- бальну шкалу 

з ваговим коефіцієнтом 0,3 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

41 бали (оцінка звітних 

матеріалів) 
17 балів 

(захист результатів практики) 

 

В залежності від суми набраних балів виставляються оцінки в системі  ECTS згідно 

таблиці 1.  

Таблиця 1 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

 

90-100 відмінно 

89-70 добре 

51-69 задовільно 

26-50 
незадовільно 

1-25 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


 

7.2. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Лист оцінювання звіту з практики наведено у Додатку Г 

Критеріями оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань є:  

«Відмінно»: 

1) повне та вичерпне викладення матеріалу, яке використовувалося студентом занять та під 

час опрацювання відповідного розділу індивідуального завдання;  

2) повний склад необхідних додатків, які вимагаються відповідним розділом практики (копії 

документів, аналітичні та статистичні матеріали тощо);  

3) актуальність і достовірність поданої у звіті інформації;  

4) дотримання вимог щодо змісту та оформлення структурних частин програми практики.  

Оцінка «добре» виставляється, якщо є наявним хоча б один із перелічених недоліків: 

1) неповне викладення матеріалу або неповна відповідність змісту роботи вимогам програми 

практики (50–75% охоплення зазначених у програмі проходження практики за відповідною 

дисципліною питань);  

2) неповний склад додатків, які вимагаються відповідним розділом практики;  

3) неактуальність або застарілість поданої у звіті інформації;  

4) недотримання вимог щодо змісту та оформлення структурних частин програми  

практики.  

Оцінка «задовільно» виставляється, якщо є наявним хоча б два із перелічених недоліків: 

1) неповне викладення матеріалу або неповна відповідність змісту роботи вимогам програми 

практики (50–75% охоплення зазначених у програмі проходження практики за відповідною 

дисципліною питань);  

2) неповний склад додатків, які вимагаються відповідним розділом практики;  

3) неактуальність або застарілість поданої у звіті інформації;  

4) недотримання вимог щодо змісту та оформлення структурних частин програми  

практики 

Оцінка «задовільно» виставляється, якщо: 

1) одночасно присутні два чи більше недоліків, що відповідають оцінці в 4 бали;  

2) неповне викладення матеріалу або неповна відповідність змісту роботи вимогам  

програми практики (менше 50% охоплення зазначених у програмі проходження практики за  

відповідною дисципліною питань);  

3) неповний склад додатків, які вимагаються відповідним розділом практики (менше 50% 

необхідних додатків);  

4) недостовірність поданої у звіті інформації.  

 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ЗВІТІВ ПРАКТИКИ 

 
Письмовий звіт подається у встановлений термін керівнику практики для перевірки, 

рецензування та допуску до захисту. За результатами перевірки звіту керівник приймає 

рішення про допуск його до захисту або повертає здобувачу на доопрацювання відповідно до 

зазначених зауважень.  

До захисту допускаються студенти, які повністю виконали програму практики, 

представили звіт згідно зі встановленою формою та одержали позитивну характеристику 

керівника від підприємства-бази практики.  



Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою), в комісії, до  

складу якої входять керівники практики від кафедри, викладачі кафедри та керівники 

практики від бази практики.  

На захист студент повинен представити:  

1. Зміст кваліфікаційної роботи.  

2. Завдання до кваліфікаційної роботи.  

3. Копії надрукованих тез та статті по темі дипломної магістерської роботи, опубліковані під 

час навчання в магістратурі у 2019-2020 рр.  

4. Бібліографічний список джерел інформації та літератури 

5. Доповідь та презентація до захисту практики  

Остаточна оцінка практики визначається на підставі результатів захисту практики. 

При визначенні оцінки беруть до уваги: актуальність і рівень виконання завдання; якість 

змісту й оформлення звіту, а також додаткового (статистичного, порівняльного, 

ілюстративного та ін. матеріалу); якість доповіді та її унаочнення засобами електронної 

презентації; якість відповідей студента на запитання у процесі обговорення отриманих 

результатів; відгук керівника від підприємства. Захист практики виконують у такому 

порядку:  

– здобувач протягом 5–10 хвилин виступає з доповіддю, ілюструючи її розробленою 

презентацією, в якій викладає підсумки практики;  

– здобувач відповідає на запитання комісії;  

– комісія обговорює результати;  

– комісія виставляє оцінку.  

Заключна конференція з практики проводиться через тиждень після закінчення 

практики на засіданні комісії, призначеної завідувачем кафедри, у складі не менше двох 

викладачів кафедри в присутності керівника практики. На заключну конференцію можуть 

бути запрошені керівники від установ, де студенти проходили  практику, завідувач з практик 

від університету.  
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http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/2754/1/%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%A7_%D0%9F%D0%9E%D0%A1_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://www.oridu.odessa.ua/7/7/metoduchni-rek/t/02.pdf
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2013/Menedgment_2013.pdf
http://www.rada.kiev.gov.ua/
http://www.rada.kiev.gov.ua/
https://urist-ua.net/
https://urist-ua.net/
http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-obliku
http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-obliku


6. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 250 від 3 квітня 1993 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/250-93-%D0%BF#Text   
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Завдання Термін 

виконання 

Позначка 

про 

фактичне 

виконання 

Підпис 

наукового 

керівника 

Розробка індивідуального графіку проходження практики. 

Узгодження його з науковим керівником кваліфікаційної 

роботи. 

   

Уточнення плану (змісту)  кваліфікаційної  роботи 

науковим керівником. 

   

Обґрунтування актуальності теми дослідження, уточнення 

мети та завдань дослідження, його об‟єкту та предмету, 

наукової новизни, конкретизація методів дослідження 

(вступ до магістерської роботи). 

   

Оформлення першого розділу  кваліфікаційної роботи.    

Уточнення розширеного плану написання другого розділу  

кваліфікаційної  роботи (підбір таблиць для оформлення  

необхідного фактичного, фактологічного та статистично-  

го матеріалу щодо стану об‟єкту дослідження). 

   

Вибір та конкретизація пропозицій за обраною 

проблематикою, формування напрямів удосконалення 

щодо стану об‟єкту дослідження (третій розділ 

магістерської роботи) 

   

Підготовка до друку наукових публікацій за темою 

дослідження (тез доповідей на конференціях, статей у 

наукових фахових виданнях тощо). 

   

Оформлення другого розділу  кваліфікаційної роботи    

Оформлення супровідних документів до кваліфікаційної  

роботи 

   

Оформлення звіту з практики    

Підготовка проєкту доповіді та презентації до захисту  

звіту з практики 
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ДОДАТОК Г 

ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ ЗВІТУ З НАУКОВО-

ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ З ПІДГОТОВКОЮ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

студента (-ки) _____ групи факультету управління, адміністрування та інформаційної 

діяльності 

_______________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові студента (-ки)) 

Тема кваліфікаційної роботи: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

№ Критерії, за якими оцінюється кваліфікаційна робота 

Оцінка за 

шкалою від «0» 

до «5» 

1. Підготовка роботи (коефіцієнт – 0,7):  

1.1. 
Відповідність змісту кваліфікаційної роботи її назві, поставленій 

меті і завданням. 

 

1.2. 
Правильність визначення і оформлення наукового апарату 

дослідження. 

 

1.3. 
Всебічність, глибина аналізу наукових джерел та оформлення 

бібліографічного списку 
 

1.4. 
Наявність: елементів наукової новизни, власних пропозицій і 

практичних рекомендацій. 
 

1.5. 

Рівень наукової підготовки здобувача вищої освіти (наявність 

публікацій за темою кваліфікаційної роботи: тез, статей; участь у 

наукових заходах: науково-практичних конференціях, семінарах, 

тренінгах, круглих столах, олімпіадах тощо)  

 

1.6. Грамотність роботи та її оформлення з дотриманням усіх вимог.   

1.7. 
Якість оформлення супровідних документів до кваліфікаційної 

роботи 
 

1.8. Ступінь самостійності проведеного дослідження.  

 Середньозважений бал  

2. 
Підготовка презентації та якість захисту звіту з практики 

(коефіцієнт – 0,3): 
 

2.1. Якість презентації.  

2.2. 
Уміння стисло й послідовно викладати сутність і результати 

дослідження, володіння культурою презентації. 
 

2.3. 
Здатність аргументовано захищати свої пропозиції, власну точку 

зору під час відповіді на додаткові запитання. 
 

Середньозважений бал   

Кількість балів за підготовку звіту   

Кількість балів за презентацію та якість захисту звіту  

Оцінка за 100-бальною шкалою  

Оцінка за традиційною шкалою  
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затверджені наказом по ІДГУ від “___”__________20__ року №___ 

 

2. Строк подання студентом роботи ________________________________________________ 

 

3. Вихідні дані до роботи _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 

розробити)_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Перелік графічного матеріалу 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



Продовження Додатку Д 

 

6. Консультанти розділів роботи 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання видав завдання 

прийняв 

    

    

    

    

 

7. Дата видачі завдання __________________________________________________________ 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
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Назва етапів кваліфікаційної  
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роботи 

Примітка 
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