
Програма практичної підготовки 

здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 051 Економіка 

 

         Підготовка магістрів зі спеціальності 051 Економіка спрямована на створення умов 

для творчого розвитку обдарованої особистості, яка повинна володіти поглибленими 

фаховими знаннями, уміннями інноваційного характеру, навичками науково-педагогічної 

діяльності, досвідом використання одержаних знань і вмінь; продукувати (створювати) 

елементи нових знань для вирішення завдань у відповідній сфері професійної діяльності.  

         Практична підготовка магістрів спеціальності 051 Економіка поділяється на два 

види: науково-дослідна та переддипломна практика. 

         Науково-дослідна практика студентів має дві складові: наукову і педагогічну. 

Основною метою наукової складової практики студентів є набуття навичок самостійної 

наукової роботи, розширення наукового світогляду, дослідження проблем практики та 

вміння пов’язувати її з обраним теоретичним напрямом дослідження. Задачами наукової 

складової практики є підготовка матеріалів за темою магістерської роботи у вигляді звіту 

практики, бібліографічних та патентних досліджень, визначення структури та логіки 

майбутньої магістерської роботи (наукового дослідження). Мета педагогічної складової 

практики – формування первинних навичок і вмінь здійснення педагогічної діяльності . 

Задачами педагогічної складової практики є формування практичних знань з організації 

навчального процесу в університеті; надбання навичок у підготовці методичного 

забезпечення навчального процесу та у застосуванні прогресивних методик викладання 

професійно орієнтованих або фахових дисциплін.  

         Переддипломна практика направлена на закріплення теоретичних знань отриманих 

студентами у процесі вивчення дисциплін освітнього ступеня магістра та набуття 

практичних навичок необхідних для самостійної роботи на фахових посадах. 

Базами практик, з якими здійснюється довгострокова співпраця є:  

1. Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова (м. Київ); 

2. ПАТ «Перший український міжнародний банк» (м. Київ); 

3. Будівельно-господарський гіпермаркет «ЕпіцентрК», (м. Бровари); 

4. ТОВ «Бізнес Шаркс» (м. Київ); 

5. Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (м. Київ); 

6. Департамент комунальної власності м. Києва 

7. ФОП Опрійчук Ю.В. (м. Київ); 

8. ТОВ «Ер-Стайл софтлаб Київ» (м. Київ); 

9. Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» (м. Київ). 

 

Назва практики 
Курс/ 

семестр 
Академічних 

годин 
Кредитів 

ECTS 
Вид 

контролю 
1 2 3 4 5 

Науково-дослідна практика  1/2 180 6 залік 

Переддипломна практика  2/3 180 6 залік 

 


