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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Практика студентів навчальних підрозділів УВКІ МАУП є невід-
дільною складовою освітньо-професійної підготовки фахівців, основ-
не завдання якої полягає в закріпленні здобутих теоретичних знань, 
формуванні професійного вміння приймати самостійні  рішення в 
різних виробничих умовах, опануванні сучасними методами та фор-
мами організації виробництва.

У період практики закладаються основи досвіду професійної 
діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особис-
тості майбутнього фахівця.

Організацію практичної підготовки регламентують “Положення 
про проведення практики студентів вищих навчальних закладів Ук-
раїни”, затверджені наказом Міністерства освіти України від 18 квіт-
ня 199� р. № 9� (п. �.11.2 “Положення про організацію навчально-
го процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого наказом 
Міністерства освіти України від 02.06.9� № 161), це Положення, рі-
шення та розпорядження керівництва МАУП.

Практична підготовка (навчальна практика) студентів прово-
диться на сучасних підприємствах, в установах і організаціях різних 
галузей господарства та форм власності, які відповідають вимогам 
програми практики. Практика студентів передбачає безперервність 
і послідовність її проведення при набутті достатнього обсягу прак-
тичних знань і вмінь відповідно до різних освітньо-кваліфікаційних 
рівнів і обов’язкова для студентів усіх форм навчання.

У процесі професійної підготовки студентів відповідальні за про-
ведення практики особливу увагу приділяють розвитку творчих здіб-
ностей студентів, самостійності, умінні самостійно приймати рішен-
ня та працювати в колективі.

МетОдИчНі  ВКАЗіВКИ  дО  ОргАНіЗАції 
тА  ПрОВедеННЯ  НАВчАЛЬНОї  ПрАКтИКИ

Навчальна практика дає можливість студентам закріпити та пог-
либити здобуті теоретичні знання, забезпечує формування навичок з 
вирішення практичних завдань відповідно до фаху.

Робота студентів під час навчальної практики організовується 
згідно з Положенням МАУП про безперервну практику студентів з 
урахуванням навчального плану та Програми підготовки студентів 
УВКІ МАУП зі спеціальності “Менеджмент організацій”.
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Щоденна робота студента-практиканта передбачає збирання і 
вивчення матеріалів за програмою практики, здійснення необхідних 
розрахунків відповідно до завдань практики, збирання та оформлен-
ня матеріалів для складання звіту за результатами практики.

ПЛАН  НАВчАЛЬНОї  ПрАКтИКИ

№ 
пор.

Вид роботи
Кількість 

годин

1
2

�

4

Визначення мети і сутності завдань практики
Пошук і опрацювання матеріалів згідно 
із завданнями практики
Розв’язання завдань практики, проведення 
ділової гри, тренінгів
Оформлення матеріалів практики, складання 
звіту, підготовка до заліку

2
10

24

4

ПрОгрАМА  НАВчАЛЬНОї  ПрАКтИКИ 
(зміст діяльності при проходженні практики)

1. Визначення мети і сутності завдань практики
Проведення викладачами інструктивно-методичних занять зі сту-

дентами, доведення до студентів мети і сутності завдань практики, 
вирішення організаційних питань.

2.  Пошук і опрацювання матеріалів згідно із завданнями
практики

Самостійний пошук і опрацювання необхідних даних для вирі-
шення завдань практики (у бібліотеках, Інтернеті тощо). Підготовка 
окремих документів (розрахунки, таблиці, графіки, текстові матеріа-
ли для складання звіту та ін.).

3.  Розв’язання завдань практики, проведення ділової гри,
тренінгів

Завершення розв’язання ситуаційних завдань практики, про-
ведення її активної частини (ділова гра, тренінги). Робота з вико-
ристанням інформаційних технологій (у комп’ютерному класі) в 
активному та демонстраційному режимах.
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4.  Оформлення матеріалів практики, складання звіту, 
підготовка до заліку

Добір матеріалів для складання систематизованого звіту за резуль-
татами практики. Визначення ролі кожного студента в розв’язанні 
завдань практики у складі бригади (команди). Підготовка до захисту 
письмового звіту команди студентів і усних індивідуальних заліків.

МетОдИчНі  ВКАЗіВКИ  дО  ВИКОНАННЯ   
ПрОгрАМИ  НАВчАЛЬНОї  ПрАКтИКИ

Мета навчальної практики як початкового ознайомлення студен-
тів з обраною спеціальністю — здобути первинні професійні знання 
і сформувати навички, які допоможуть при вивченні теоретичних 
курсів; ознайомитись із застосовуваними на підприємстві сучасними 
технологіями забезпечення безпеки, охорони і правоохорони. Занят-
тя під час навчальної практики можуть проводитись у вигляді лек-
цій, семінарських занять, практичних робіт, тренінгів, екскурсій тощо 
(за рішенням кафедри) у середньому обсязі до трьох годин на день. 
Керівником навчальної практики призначається викладач відповід-
ної випускної кафедри.

Під час проходження навчальної практики доцільно використову-
вати активні методи навчання студентів (тренінгові технології). При 
цьому навчання зорієнтоване на особистість студента, його свідому 
участь в удосконаленні власних знань, персональних і фахових нави-
чок, у тому числі навичок колективної роботи, творчого вирішення 
конкретних проблем. Передбачається ґрунтовне дослідження питань, 
які вивчаються на традиційних заняттях (лекціях, семінарах, прак-
тичних заняттях), із застосуванням методів “мозкового штурму”, ро-
льових ігор, інтерв’ювання і дискусій у малих групах і між групами, 
усних і письмових презентацій, аналізу практичних прикладів.

На початку навчальної практики її керівник (викладач) ознайом-
лює студентів із сутністю та технологією застосування вибраних 
методів проведення практики, роз’яснює студентами мету і завдан-
ня практики, вирішує організаційні питання. Рекомендується сфор-
мувати малі робочі групи (бригади, команди) з �–5 студентів. Для 
надання практичного змісту роботі бригад пропонується імітувати 
(за їх власним вибором) окремі підрозділи із забезпечення безпеки, 
охорони і правоохорони (наприклад, охорони відповідного об’єкта); 
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вивчити Інструкцію щодо охоронної діяльності відповідного об’єкта 
та правильно її застосовувати.

У загальному вигляді завдання сформованих бригад може поля-
гати у виборі виду діяльності (забезпечення безпеки, охорони і пра-
воохорони). Необхідно також навчитись (поглибити знання, набути 
навичок) здійснювати пошук відповідних організацій, підприємств, 
фірм, вести з ними ділові переговори, укладати договори (контрак-
ти), охоронні угоди тощо.

Студенти самостійно розшукують і опрацьовують необхідні ма-
теріали згідно із завданнями практики взагалі й конкретними за-
вданнями бригади-команди, яка здійснює охоронну діяльність, зок-
рема. Керівник практики контролює процес виконання студентами 
завдань, надає їм необхідні консультації. Можливе також доповнення 
поточних завдань окремими ситуаційними завданнями для надання 
роботі студентів більшої наповненості та динамічності.

Після розв’язання основних завдань практики її керівник може 
організувати ділову гру (фрагменти) як всередині окремих команд, 
так і між командами. Студенти відповідно до раніше вибраних ролей 
демонструють фаховий рівень, досягнутий у процесі проходження 
навчальної практики. На цій основі в подальшому (з урахуванням 
якості загального звіту команди) визначатиметься залікова оцінка 
кожного студента.

Програмою практики передбачено також роботу студентів з вико-
ристанням інформаційних технологій (у комп’ютерному класі).

іНдИВідУАЛЬНі  ЗАВдАННЯ 

 1.  Скласти перелік основних законодавчих і нормативних актів з 
правового забезпечення управлінської діяльності підприємства, 
пов’язаної з безпекою і охоронною діяльністю. 

    Результати завдання оформлюються в реферативному виг-
ляді.

 2. Скласти список вітчизняних і зарубіжних фірм у сфері безпеки і  
охорони, що функціонують у Києві, зазначивши їх адреси та на-
прями діяльності.

    Результати завдання оформлюються в реферативному виг-
ляді.

 3. Охарактеризувати класифікацію форм і видів охоронної діяль-
ності. Навести визначення понять “безпека”, “охорона” і “право-
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охорона”, їх стислу характеристику щодо практичної діяльності. 
   Результати завдання оформлюються в реферативному 
вигляді.

 4. Вивчити адміністративне та географічне розміщення охоронних 
структур у Києві.

    Скласти картотеку охоронних структур областей України та 
столиці з метою тренування пам’яті.

 5. Коротко охарактеризувати охоронну діяльність охоронної струк-
тури підприємств МАУП.

 6. Скласти перелік законодавчих актів з охоронної діяльності в Ук-
раїні. Ознайомитись з основними положеннями та вивчити тер-
міни Закону України “Про службу безпеки”.

    Результати завдання оформлюються в реферативному виг-
ляді.

 7. Визначити та скласти організаційно-штатну структуру підпри-
ємства, діяльність якої буде пов’язана з безпекою і охороною при-
ватного підприємства.

    Результати завдання оформлюються в реферативному виг-
ляді.

 8. Скласти перелік наявної навчальної та періодичної (список ста-
тей) літератури з безпеки, охорони і правоохорони з короткою 
анотацією кожного джерела.

    Результати завдання оформлюються в реферативному виг-
ляді.

 9. Охарактеризувати класифікацію видів охоронної діяльності під-
приємства (приватного, державного).

    Результати завдання оформлюються в реферативному виг-
ляді.

 10. Розглянути нормативно-правову базу щодо забезпечення безпе-
ки і охоронної діяльності.

    Розкрити переваги при здійсненні охоронної діяльності під-
приємства.

реКОМеНдАції  щОдО  ОфОрМЛеННЯ  реЗУЛЬтАтіВ 
ПрОхОджеННЯ  НАВчАЛЬНОї  ПрАКтИКИ

Після завершення навчальної практики студент подає керівникові 
практики від виробництва для перевірки таку документацію:

• щоденник проходження практики (дод. 2);
• звіт про виконання програми навчальної практики (дод. �).
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Звіт про проходження практики оформлюється за загальними ви-
могами до наукових звітів (на стандартних аркушах паперу формату 
А4, шрифт 14, 28–�0 рядків на сторінці). Загальний обсяг звіту — що-
найменше �0 сторінок.

 Звіт складається за таким планом:
• титульна сторінка;
• зміст звіту;
• вступ (резюме результатів практики);
• основний текст — щонайменше 4 розділи (згідно із програмою 

навчальної практики);
• результати виконання індивідуального завдання;
• висновки і пропозиції;
•  додатки;
• список використаної літератури.
Звіт повинен бути конкретний, стислий і обов’язково містити гра-

фічний матеріал (схеми, рисунки, діаграми, графіки), що уточнює 
конкретні результати виконаного дослідження.

До додатків зараховуються первинні документи — організаційні, 
господарські, ділові, фінансові та ін.

Керівник практики від виробництва після перевірки звіту і щоден-
ника складає характеристику студента за результатами його практи-
ки на підприємстві.

Ці документи студент подає керівникові практики від Академії, 
який перевіряє зміст звіту та його відповідність методичним вимогам 
і оцінює звіт за п’ятибальною шкалою.

Звіт затверджують керівники практики від бази практики і випуск-
ної кафедри МАУП.

ОціНЮВАННЯ  реЗУЛЬтАтіВ  НАВчАЛЬНОї 
ПрАКтИКИ  тА  її  ЗАхИСт

Керівник навчальної практики оцінює роботу студента за чоти-
рибальною системою на основі його участі у складі команди (у тому 
числі й при підготовці звіту), а також за індивідуальними показни-
ками участі в діловій грі. Звіти студентів підписуються керівником 
практики і разом із заліковою відомістю передаються на кафедру без-
пеки і військово-козацьких дисциплін Українського Військово-Коза-
цького інституту МАУП.
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Керівник практики звітує на засіданні кафедри про результати 
проходження студентами практики.
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вчої конференції практики (на випускній кафедрі, у навчальній час-
тині,  деканаті). 



1�

Додаток 3

зразок оформлення першої сторінки звіту про виконання _________практики 
                                                                                                       (вид практики)

студентом спеціальності___________________________________

МІжРЕГІОНАЛьНА АКАДЕМІя УПРАВЛІННя ПЕРСОНАЛОМ

зВіт
про виконання програми _______________________практики

(вид практики)

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

групи____________________________________________________
Спеціальність _____________________________________________
Кваліфікаційний рівень ______________________________________
База практики _____________________________________________

(повна назва)

  Керівник практики 
  від бази практики
________________________
                (посада, прізвище, ініціали)

    Керівник практики
     від випускної кафедри
  ________________________

(посада, прізвище, ініціали)

Звіт захищений
 “__”___________________200_ р.
 _________________________

(підпис)

Київ 200_



ЗМіСт

Пояснювальна записка........................................................................  �

Методичні вказівки до організації

та проведення навчальної практики ................................................  �

План навчальної практики .................................................................  4

Програма навчальної практики 
(зміст діяльності при проходженні практики) ............................  4

Методичні вказівки до виконання 
програми навчальної практики... ......................................................  5

Індивідуальні завдання ........................................................................  6

Рекомендації щодо оформлення результатів 
проходження навчальної практики .................................................  7

Оцінювання результатів навчальної практики 
та її захист .................................................................................................  8

Список літератури .................................................................................  9

Додатки ......................................................................................................  11

Відповідальний за випуск   А. Д. Вегеренко
Редактор    І. В. Хронюк
Комп’ютерне верстання   О. Л. Лапшина

Зам. № ВКЦ-2891

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)

0�0�9 Київ-�9, вул. Фрометівська, 2, МАУП


