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Пояснювальна записка. 

Переддипломна практика студентів спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» проводиться у відповідності графіку 

навчального процесу Державного університету телекомунікацій. 

Переддипломна практика в навчальному процесі відіграє 

системтизуючу роль з фаху і передбачає заключну стадію практичної 

підготовки зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». 

Головним призначенням практики є здійснення професійної діяльності в 

органах публічної влади та наповнення відповідним матеріалом для 

дослідження професійних питань під час виконання кваліфікаційної роботи 

студентом.  

Метою переддипломної практичної підготовки є формування та 

розвиток у студентів професійного вміння вирішувати складні завдання й 

розв’язувати проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, що 

передбачає проведення досліджень і здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. В свою чергу, метою 

досліджень  є застосування методик/методики функціонального дослідження 

(обстеження чи аналізу) органів пулічної влади для оцінювання сектору 

управління/органу влади в контексті поліпшення системи державного 

управління, а також проведення моніторингу успішності діяльності цих 

органів за офіційно оприлюдненим уявленням громадян, незалежних 

експертів чи громадських організацій. 

Об’єктом обстеження є конкретні органи публічної влади, предметом 

обстеження – результати їх діяльності у вигляді якісних або кількісних 

показників, що можуть бути співставлені з аналогічними за попередні 

періоди діяльності. 

Цінність набутих під час практики компетенцій полягає у набутті 

практичного досвіду системного аналізу діяльності органів влади і 

розв’язанні питань щодо: 

- ліквідації надлишкових функцій органів публічної влади, 



- зменшення дублювання в діяльності органів управління,  

- введення в діяльність органів публічного управління функцій, яких не 

вистачає,  

- раціоналізації в розподілі функцій органів управління.  

Досягнення цих цілей має передбачати скорочення витрат, зокрема на 

управління персоналом, зменшення владних інституцій, внесення змін в 

розподіл ресурсів, “приватизацію” послуг і удосконалення методики роботи, 

раціоналізацію ролі органів в адміністративній системі. 

 

 

Програма науково-педагогічної практики. 

№ 

з/п 

Завдання або тема для опрацювання і відображення у 

звіті з практики 

Кількість 

робочих 

днів на 

виконання 

завдання 

1. Ознайомлення із структурою органу публічного 
управління (базою практики) та його діяльністю.  
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. Організаційна 
структура органу публічного управління (бази 
практики). 

3 

2. Механізми соціальної взаємодії в органі публічної 
управління – бази практики. Дослідження принципів 
та механізмів взаємодії установи-бази практики та 
громадян. Моделі та інформаційні технології , що 
застосовуються у всіх комунікаціях органу публічної 
влади, що є базою практики 

4 

3. Розділ аналітичних досліджень та проектувань 
управлінських рішень в органі публічної влади 

21 

3.1 Аналіз ефективності управління кадровими 
ресурсами в органі публічної влади. Оцінка системи 
HR-брендінгу в управлінні персоналом на державній 
службі 

5 



3.2 Оцінка системи формування управлінських рішень та 
їх впроваджень в публічному управлінні. Оцінка 
ефективності рішень. 

6 

3.3.  Оцінка завдань і функцій органу щодо розроблення 
порядку надання державної/управлінської послуги для 
фізичних або юридичних осіб та проведення оцінки 
можливості в подальшому виконання цієї послуги в 
госпрозрахунковому секторі економіки. Визначення 
порядоку нагляду за виконанням послуги і факторів 
впливу на діяльність структури, якій ця функція 
може бути передана.  

5 

3.4 Проектування моделі узгодження взаємодії процесів 
управління з метою оптимізації міжсекторних 
зв’язків, кадрового, фінансового, енергетичного, 
інформаційного, матеріально-технічного і інших 
ресурсів, а також спрощення схем вироблення 
управлінського рішення. 

5 

4. Наукова організація робочого місця державного 
службовця в системі органів публічної влади. 
Організація забезпечення безпеки життєдіяльності 
державного службовця. 

2 

 Тривалість практики – 6 робочих тижнів 30 

 Захист звіту з практики (після проведення практики)  

 

 

Вимоги до змісту, оформлення та захисту результатів 

переддипломної практики. 

1. Звіт має висвітлювати всі розділи та повний зміст програми 

практики. 

2. Звіт з переддипломної 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 3.1 - 3.4 цієї програми у щоденнику практики 

та у звіті необхідно чітко визначити (прописати) питання (назви 

розділів та підрозділів) практичної діяльності студента. 



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 1-4) має бути від 50 до 70 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 2 сторінок) 

Розділ І (до 8 сторінок) 

Розділ ІІ (до 8 сторінок)  

Розділ ІІІ (до 37 сторінок) 

Розділ ІV (до 10 сторінок) 

Висновки (до 5 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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