
ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА МАГІСТРІВ ЗА ОСВІТНЬОЮ 
ПРОГРАМОЮ «ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВО» 

Відповідно до навчального плану здобувачі вищої освіти другого 
(магістерського) рівня першого року навчання юридичного факультету 
спеціальності 051 «Економіка» проходили виробничу практику в організаціях 
та установах виробничої і невиробничої сфери у структурних підрозділах 
ХНПУ імені Г.С.Сковороди з 11 січня по 13 лютого 2021 року. 

Основна мета виробничої практики полягала в закріпленні й 
поглибленні теоретичних знань, отриманих здобувачами у процесі опанування 
дисциплін професійної підготовки, розвиток навичок і вмінь інформаційно-
аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної, 
консалтингової, навчально-методичної  та науково-педагогічної діяльності для 
вирішення прикладних проблем управління і правової обізнаності з питань 
регулювання соціально-економічних систем, їх адаптації до умов діяльності 
конкретної організації; впровадження розроблених рекомендацій та 
пропозицій у практичну діяльність організації та освітній процес. 

Керівники практики від кафедри економічної теорії, фінансів і обліку Соляр В.В., Сідельнікова В.К., Мельникова О.В. здійснювали 
навчально-методичне керівництво практикою та контроль за її організацією, дотриманням термінів і вимог програми практики, надавали 
необхідну методичну та наукову допомогу здобувачам-практикантам щодо виконання програми практики. 

Під час проходження практики магістранти згідно з програмою та методичними рекомендаціями щодо її проведення здійснювали 
такі види робіт: 1. Організаційно-інформаційну; 2. Управлінсько-аналітичну; 3. Науково-педагогічну; 4. Підсумково-звітну. Конкретний 
зміст даних видів робіт представлено у щоденниках практикантів. 

Практика сприяла формуванню професійних знань та вмінь магістрантів, зокрема: 
- здійснювати систематизацію та аналіз нормативно-правових, інформаційних, звітних і статистичних матеріалів, показників і 

перспектив розвитку організації, складання контрактів і угод;  
- проводити комплексний аналізу діяльності  організації з використанням сучасних методик з позицій системного підходу, 

володіти методикою наукового прогнозування, економіко-статистичними й економіко-математичними методами й моделями в 
економічних дослідженнях та економічному аналізі; 

- використовувати у роботі арсенал методів та інструментів аналізу й прогнозування макро- та мікроекономічних показників 
діяльності організації на перспективу; 

- розробляти конкретні пропозиції щодо удосконалення системи управління організацією з метою підвищення ефективності її 
функціонування;  

- формувати пропозиції щодо створення сприятливих умов для навчання та розвитку персоналу організації; заходів з оцінювання 
та стимулювання персоналу; 



- проявляти навички успішної комунікації, демонструвати етику ділового спілкування з представниками різних структур з метою 
виявлення потенційних партнерів проектів; 

- професійно орієнтуватися в сучасних інформаційно-комунікаційних системах та застосовувати новітні технології обробки 
інформації у професійній діяльності; 

- проводити наукові дослідження та впроваджувати їх результати у практику діяльності організації, застосовувати сучасні методи 
наукових досліджень господарських процесів, проводити процедури аналітичного дослідження, вміти формулювати наукову проблему й 
обґрунтовувати тему дослідження, складати  попередній план роботи, грамотно і логічно викладати її текст, оформляти наукову роботу 
відповідно до вимог, ідентифікувати об'єкт, предмет, мету і завдання наукового дослідження; 

- володіти сучасними методами і формами організації освітньої діяльності у закладах вищої освіти через включення в освітній 
процес, мати професійно-педагогічні компетентності, розвивати потребу систематично поповнювати свої знання та творчо 
застосовувати їх у практичній діяльності. 

- розробляти й обґрунтовувати пропозиції щодо вдосконалення чинних та формування  нових  освітньо-професійних  програм, 
нормативно-правових  та інституційних змін у сфері освітньо-професійної діяльності тощо. 

Керівники структурних підрозділів бази практики відзначили достатні теоретичні знання з економіки, фінансів, менеджменту, 
правових питань; відповідальність, самостійність і дисциплінованість практикантів.  

Здобувачі-практиканти виконали необхідні вимоги та завдання практики, 
підготували щоденники та звіти, подали необхідні облікову документацію, 
характеристики від керівників бази практики, звітували про проходження 
практики, склали залік. Практиканти й керівники поділилися враженнями: 

Пилипов Сергій, здобувач 5М гр., розповів про результати проходження 
виробничої практики у відділах та центрах ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 
зокрема у юридичному відділі та відділі менеджменту і моніторингу діяльності 
університету. Практикант підкреслив можливість вивчення особливості 
побудови організаційної структури університету як державної установи, 
засновником якої виступає Міністерство освіти і науки України, складання 
загальної характеристики середовища функціонування закладу освіти, 
проведення  аналізу  правових  засад,  створення  та  його функціонування. 
Також він зазначив про необхідність включення в програму виробничої 
практики питань (завдань) з організації процесу планових внутрішніх аудитів 
системи управління якістю університету, розробки, упорядкування й організації 
методик МП-01 (Управління документацією), МП-02 (Управління протоколами) 
тощо. 

 



Бондаренко Ярослав, здобувач 5М гр., доповів про власний досвід та враження від проходження виробничої практики на 
юридичному факультеті спеціальності «Економіка». Зокрема, зазначив  про набуття практичних навичок  аналізу  стану  та  основних  
напрямів  розвитку  матеріально-технічної бази університету; аналізу його фінансово-економічного стану, обробки облікових, 
статистичних даних, складання форм податкової та статистичної звітності; підготовки  рекомендацій з удосконалення фінансово-
економічної діяльності університету на базі документів, наданих бухгалтерською службою, та ознайомлення з виробничими процесами в 
адміністративно-господарській частині. Запропонував передбачити більше часу на виконання фінансово-аналітичної складової звіту, як 
умови кращого обґрунтування теоретичних положень у кваліфікаційній роботі магістра за темою дослідження. 

Бурдика Антон, здобувач 5М гр., доповів про особливості проведення занять студентам юридичного факультету спеціальності 
«Економіка», підготовки необхідних навчально-методичних розробок. Здобувач відзначив, що було корисним з точки зору оволодіння 
сучасними методами і формами організації освітньої діяльності у закладах вищої освіти, включення практикантів у навчально-виховний 
процес. Це сприяло формуванню професійно-педагогічної компетентності, вихованню потреби систематично поповнювати свої знання 
та творчо застосовувати їх у практичній діяльності. Найкращим чином це відбувається як під час підготовки, відвідання, так і самостійного 
проведення занять, виховних та наукових заходів на базі кафедри економічної теорії, фінансів і обліку, деканату юридичного факультету 
за підтримки кураторів академічних груп.  

Золотухіна Тетяна, здобувачка 5М гр., що має вже економічну освіту бакалаврського ступеня, зазначила про можливість розширення 
траєкторії навчання за спеціалізацією управління та право. Цьому під час проходження практики сприяла робота у відділі кадрів, 
юридичному відділі, деканаті юридичного факультету, науково-методичному тренінговому центрі соціального і професійного розвитку 
людини та ін. В цілому практикантка відзначила достатньо широкі можливості набуття навичок професійної комунікації, формування 
етики ділового спілкування з представниками різних структур, створення сприятливих умов для навчання та розвитку персоналу 
організації; реалізації заходів з оцінювання та стимулювання персоналу на даній базі практики. 

Сідельнікова В.К., керівник від кафедри економічної теорії, фінансів і обліку, зауважила, що деякі практиканти зіткнулися з 
труднощами у підготовці навчального контенту дисциплін, оскільки перед початком виробничої практики не вистачило навчальних 
занять з дисципліни «Методика викладання економічних дисциплін», яка запланована також на цей семестр. Доречно перенести (або 
розпочати) вивчення даної дисципліни у першому семестрф паралельно  з «Інформаційно-педагогічними студіями». 

Кабанська Г.А., завідувач відділу практик, зазначила, що виробнича  практика в організаціях та установах виробничої і невиробничої 
сфери проведена відповідно до програми, організована на достатньому рівні. Зазначила про необхідність скорочення обсягу звітної 
документації з практики та обов’язковості присутності усіх здобувачів вищої освіти на звітній конференції. 

Узагальнюючи досвід проведення виробничої практики в організаціях та установах виробничої і невиробничої сфери, 
враховуючи труднощі, що виникли під час організації й проведення практики та рекомендації викладачів і здобувачів вищої освіти 
магістерського рівня (недостатність часу для виконання усіх необхідних видів робіт, надмірний обсяг звітної документації), вважаємо 
доречним на наступний навчальний рік узгодити терміни проведення практики у графіку освітнього процесу та зменшити обсяги звітної 
документації. 

Відповідальна за керівництво виробничою практикою в організаціях та  
установах виробничої і невиробничої сфери   к.е.н., доцент Соляр В.В. 


