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ВСТУП 

 

Рівень розвитку науки і техніки є визначальним чинником прогресу 

суспільства, підвищення добробуту громадян, їх духовного та інтелектуального 

зростання. Проте успіхи в науці і техніці, створення нових технологій, 

потребують міцної освітньої бази, створення наукового та творчого потенціалу 

країни. 

Відповідно до законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, наказів 

Міністерства освіти і науки України, на вищу школу покладена відповідальність у 

підготовці  конкурентоспроможних висококваліфікованих спеціалістів. Останні  

мають володіти сучасними інноваційними технологіями та бути підготовленими 

до вирішення практичних задач в межах своїх фахових компетенцій. Необхідною 

передумовою підвищення рівня освоєння студентами спеціальних знань і 

сприяння інтенсивності розвитку творчої та професійної самостійності майбутніх 

фахівців виступає науково-дослідна діяльність студентів. Тому для магістрантів 

на другому році навчання передбачено проходження науково-дослідної практики, 

завдання якої – розвиток компетенцій, пов’язаних з організацією і виконанням 

науково-дослідних робіт.  

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Складовим елементом навчального процесу у підготовці магістрів за 

галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” за спеціальністю 

“Економічна кібернетика” є проходження науково-дослідної практики.  

Будучи одним з видів індивідуальної роботи студента, науково-дослідна 

практика є важливим засобом підвищення підготовки висококваліфікованих 

спеціалістів, що спроможні творчо застосувати у практичній діяльності новітні 

досягнення науки і техніки. Вона сприяє формуванню особистості майбутнього 

вченого та фахівця високої кваліфікації, слугує потужним засобом селективного 

відбору кадрів для підготовки молодих учених, збереження і відновлення 

наукових шкіл.  

Вимоги до проходження науково-дослідної практики, оформлення та 

захисту звіту повинні відповідати вимогам цих Методичних рекомендацій, що 

призначені для студентів денної форми навчання, а також для наукових 

керівників магістерських робіт. 

 Науково-дослідну практику студенти проходять на випускових кафедрах, 

під керівництвом наукових керівників. Практика проводиться у IV семестрі та 

триває 6 тижнів. Підсумком науково-дослідної практики є наукові результати, що 

апробовані на наукових конференціях та опубліковані в електронних або 

друкованих фахових виданнях.  

Атестація за підсумками практики проводиться на підставі оформленого 

відповідно до установлених вимог звіту і рецензії керівника практики. За 

підсумками атестації виставляється оцінка. 
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РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ 

2.1. Мета, завдання та предмет науково-дослідної практики 

 

  Метою науково-дослідної практики є набуття студентами досвіду 

самостійної науково-дослідної роботи та застосування методики її проведення, 

результатом чого має стати формування теоретичної основи та наукової складової 

майбутньої магістерської кваліфікаційної роботи. 

Предметом науково-дослідної практики є організація, принципи, методика 

і технологія здійснення наукових досліджень. 

Основними завданнями науково-дослідної практики студентів є: 

а) знати: 

– методику й засоби самостійного вирішення наукових і технічних задач; 

– основні етапи наукових досліджень, методи пошуку наукової інформації; 

– сучасні інформаційні технології та програмні продукти, які використовуються 

у професійній сфері; 

б) виконати: 

– аналіз, систематизацію та узагальнення інформації за темою досліджень; 

– дослідження та апробацію результатів дослідження;  

в) набути навичок: 

– обґрунтування обраного напряму дослідження, формулювання мети та задачі 

дослідження, його наукової новизни та економічної доцільності; 

– визначення проблемних аспектів та виокремлення невирішеної частини 

проблеми; 

– узагальнювати і критично оцінювати результати, отримані вітчизняними і 

зарубіжними дослідниками;  

– застосування сучасних інформаційних технологій при організації та проведенні 

наукових досліджень;  

– публічних виступів з наукових питань та оформлення результатів науково-

дослідної роботи. 

– добирати потрібну наукову, практичну й статистичну інформацію, здійснювати 

її систематизацію та опрацювання; 

– проводити системний аналіз предметної області. 

2.2. Організація науково-дослідної практики 

 

Науково-дослідна практика є одним із видів практики, яка передбачена для 

студентів Університету і спрямована на розвиток компетенцій, пов’язаних з 

організацією і виконанням науково-дослідних робіт.  

Відповідно до навчального плану науково-дослідна практика є самостійним 

видом практики, який проходять студенти освітнього ступеня “магістр” на 

другому році денної форми навчання. Тривалість проведення науково-дослідної 

практики визначена навчальним планом підготовки магістрів і становить 6 тижнів 

(9 кредитів ЄКТС).  
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Науково-дослідна практика передує проходженню переддипломної 

практики, яка є завершальною ланкою практичної підготовки студентів. 

Керівництво науково-дослідною практикою здійснюють науково-

педагогічні працівники кафедри, які активно займаються науковою діяльністю. 

Керівник науково-дослідної практики є керівником переддипломної практики та 

кваліфікаційної (магістерської) роботи.  

Керівник науково-дослідної практики зобов’язаний:  

− видати студенту індивідуальний календарно-тематичний план проходження 

практики з урахуванням теми його кваліфікаційної (магістерської) роботи;  

− консультувати студентів і здійснювати поточний контроль виконання 

календарно-тематичного плану згідно попередньо визначеного графіка;  

− надати рецензії − на статтю і звіт про проходження практики.  

2.3.  Результати науково-дослідної практики 

  

Отримані при проходженні науково-дослідної практики результати 

використовуються при виконанні дипломної роботи магістра і є складовою її 

частиною. 

Підсумками науково-дослідної практики є: 

- наукові досягнення студента, що пройшли апробацію (тези, фахові статті); 

- звіт про проходження науково-дослідної практики, що оформлений відповідно 

до цих Методичних рекомендацій, а також звіт про виконання індивідуального 

календарно-тематичного плану. 

 

РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Науково-дослідна практика має на меті освоєння магістром методики 

проведення всіх етапів науково-дослідних робіт – від постановки завдань 

дослідження до апробації його результатів. Вона направлена на глибоке і 

системне дослідження тематики магістерської роботи, осмислення наукових 

термінів і категорій, дослідження стану галузі, до якої належить майбутній об’єкт 

дослідження. 

Науково-дослідна практика складається з таких етапів: 

1. Отримання календарно-тематичного плану проходження практики від 

керівника науково-дослідної практики. 

2. Вибір теми дослідження, оцінка ступеня її розробки на початок 

проходження практики. 

 3. Вивчення фахових джерел з обраної теми дослідження, їх критичний 

аналіз. 

4. Окреслення кола проблем, які потребують вирішення. Конкретизація 

теми дослідження, обгрунтування її актуальності. 

5. Оформлення бібліографії з теми, обраної для дослідження.  

6. Постановка цілі та конкретних завдань дослідження, складання плану 

проведення досліджень. 
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7. Вибір методів (методики) проведення дослідження. 

8. Збір та обробка даних по темі дослідження. Проведення наукових 

досліджень. 

9. Формулювання висновків та пропозицій за результатами дослідження. 

10. Апробація основних результатів дослідження (опублікування наукової 

статті, тез, виступ на конференції тощо). 

11. Оформлення звіту про проходження науково-дослідної практики. 

Тематика науково-дослідної практики визначається темою дипломної 

роботи магістра. Орієнтований розподіл часу виконання робіт за програмою 

науково-дослідної практики наведено у таблиці: 
 

Таблиця  

Орієнтовний тематичний план науково-дослідної практики 

№  

з/п 
Вид виконуваних робіт за програмою практики 

Орієнтовний 

розподіл 

кількості 

годин/днів, % 

1. 
1. Розробка індивідуального плану-графіку проходження практики. 

Узгодження його з науковим керівником магістерської роботи та 

керівником практики  

5 

2. 
Ознайомлення з науковими напрямами роботи кафедри, на якій 

проходять практику 
5 

3. Визначення наукової проблеми дослідження та її актуальності 5 

4. 

Розробка робочої гіпотези дослідження. Характеристика 

сфери використання, оцінювання новизни та значущості 

(теоретичної та прикладної) очікуваних результатів досліджень 

5 

5. 
Визначення структури та основних завдань дослідження, 

послідовності їх вирішення, методів аналізу зібраних матеріалів 
10 

6. 
Збирання необхідної статистичної та іншої аналітичної 

інформації про об’єкт дослідження  
15 

7. 

Опрацювання аналітичних даних, виконання необхідних 

розрахунків, складання аналітичних таблиць, схем, графіків 

тощо. Застосування комп’ютерних технологій при обробці 

інформації 

20 

8. 
Обґрунтування висновків та пропозицій за результатами 

дослідження 
10 

9. 

Апробація основних теоретичних та практичних рекомендацій 

дослідження (опублікування наукової статті, тез, виступ на 

конференції, розробка рекомендацій до органів влади й 

управління тощо) 

15 

10. Оформлення звіту практики 10 
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РОЗДІЛ 4. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ПРОХОДЖЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ 

 

 Основним документом, який регламентує проходження практики і 

видається студенту перед її проходженням є індивідуальний календарно-

тематичний план. 

Форма календарно-тематичного плану проходження науково-дослідної 

практики наведена в Додатку 2 цих Методичних розробок. 

 

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ НА БАЗІ ПРАКТИКИ 

 

Науково-дослідна практика проводиться із дотриманням вимог з охорони 

праці. Перед початком проходження практики студент знайомиться з правилами 

пожежної безпеки, з правовою та нормативною документацією з охорони праці на 

базі практики. Під час науково-дослідної практики студент зобов’язаний 

дотримуватися вимог з охорони праці. 

 

РОЗДІЛ 6. ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ 

ПРАКТИКИ ТА ВИМОГИ ДО ЙОГО ОФОРМЛЕННЯ 

 

Після закінчення терміну науково-дослідної практики студент оформляє та 

подає звіт на кафедру. Матеріали звіту відповідають темі магістерської роботи. 

До звіту також додається  магістранта про виконання тематичного плану науково-

дослідної практики (див. Додаток 3). 

Структура і зміст звіту науково-дослідної практики повинні відповідати всім 

етапам наукового дослідження і його логічній схемі.  

Звіт про проходження науково-дослідної практики повинен містити такі 

розділи: 

 1. Вступ  (обгрунтування теми магістерської дипломної роботи, визначення 

наукової проблеми дослідження та її актуальності; мета і завдання дослідження; 

об’єкт і предмет дослідження). 

 2. Теоретична та інформаційна основа дослідження (результати критичного 

опрацювання літературних джерел, у т.ч. нормативно-правових актів). 

Перелік основних джерел літератури подається нижче.  

 3. Викладення наукової гіпотези і обгрунтування напрямів дослідження. 

 4. Методи дослідження (вибір і обґрунтування наукових методів (методики) 

проведення дослідження). 

 5. Проведення дослідження (це основна частина роботи, в якій 

висвітлюється методика дослідження з використанням логічних схем і правил) і 

оцінка отриманих результатів. 

6. Висновки і пропозиції. 
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7. Список основних джерел використаної літератури (не менше 20-ти 

джерел). 

8. Апробація результатів дослідження (вказується статті і тези конференції, 

опубліковані за результатами дослідження). 

9. Список використаних джерел літератури.  

      10. Додатки.  

  

 Зміст практики має виявити рівень загальнотеоретичної та спеціальної 

підготовки магістра до виконання майбутньої кваліфікаційної роботи, його 

здатність та вміння використовувати здобуті теоретичні знання та практичний 

досвід для вирішення проблемних завдань за відповідною спеціальністю. 

 За змістом звіт науково-дослідної практики складається з трьох частин: 

1) теоретичної (формування теоретико-методичної бази дослідження, її критичне 

опрацювання); 

2) аналітичної (висвітлення результатів аналізу статистичних і інших даних, 

визначення тенденцій розвитку галузі, в якій діє об’єкт дослідження, її стану, 

проблем і перспектив розвитку, особливостей фінансової діяльності); 

3) проектної (формулювання узагальнень, висновків, рекомендацій). 

Звіт про науково-дослідну практику повинен бути виконаним згідно вимог, 

встановлених стандартом для оформлення текстових документів. 

Звіт про практику складається з двох частин: текстової і додатків. 

Рекомендований обсяг звіту − 25-30 сторінок друкованого тексту (без урахування 

додатків). У текстовій частині звіту має міститись графічний матеріал − таблиці, 

рисунки (графіки, діаграми, логічні схеми тощо).  

 

РОЗДІЛ 7. ЗАХИСТ ЗВІТУ  

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

індивідуального календарно-тематичного плану.  

Форма звітності студента за результатами проходження практики – це 

подання звіту, рецензованого керівником науково-дослідної практики в 

друкованому вигляді (форма резекції керівника наведено у Додатку 4).  

Зміст практики має виявити рівень загальнотеоретичної та спеціальної 

підготовки магістра до виконання майбутньої кваліфікаційної роботи, його 

здатність та вміння використовувати здобуті теоретичні знання та практичний 

досвід для вирішення проблемних завдань за відповідною спеціальністю.  

Звіт про практику студент захищає перед комісією у термін, встановлений 

кафедрою. 

Основні наукові результати, отримані в ході науково-дослідної практики, 

підлягають обов’язковій апробації шляхом публікацій у наукових друкованих або 

електронних виданнях, тез наукових конференцій.  

Результати науково-дослідної практики використовуються при підготовці 

дипломної роботи магістра і є складовою її частиною. 
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РОЗДІЛ 8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗВІТУ 

 З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ 

 

 Звіт про проходження практики оцінюється: 

• керівником практики від кафедри і зазначається у рецензії (максимально − 35 

балів);  

• комісією за результатами захисту (максимально − 65 балів). 

 

8.1. Критерії оцінки керівника від кафедри звіту про практику. 

І. Висока  якість звіту (оцінюється в 25-35 балів) повинна відповідати 

таким вимогам: 

1) актуальність і достовірність поданої у звіті інформації; 

2) чітко, лаконічно і зрозуміло визначено ключові науково обґрунтовані 

аспекти дослідження (мета, завдання, об’єкт, предмет дослідження),  

3) правильно обрані і застосовані методи дослідження; 

4) достатній обсяг використаних джерел літератури (близько 30 і більше), 

критичне їх опрацювання, висновки і пропозиції обґрунтовані, студент виявив 

інноваційний підхід до вирішення проблемних питань; 

5) додатки до звіту (копії документів, витяги з нормативно-правових актів 

та інструктивних документів, аналітичні та статистичні матеріали тощо) 

підтверджують окремі положення дослідження; 

6) зроблена апробація результатів проведеного дослідження у формі 

публікації наукової публікації і тез конференції з виступом чи без (копія 

публікації із зазначенням джерела додається до звіту); 

7) дотримання вимог щодо змісту та оформлення структурних частин 

програми практики. 

 

II. Задовільна якість звіту (оцінюється в 10-24 балів) визначається у 

випадку, якщо має місце один або два із зазначених нижче пунктів: 

1) неповний виклад матеріалу та недостатня відповідність змісту звіту 

вимогам індивідуального календарно-тематичного плану; 

2) є зауваження до формулювання мети, завдань, об’єкта і предмета 

дослідження; 

3) використана в дослідженні обмежена кількість методів, або неправильне 

їх застосування;  

4) неповний склад додатків, які вимагаються змістом дослідження і 

підтверджують його достовірність; 

5) мала кількість джерел літератури (менше 20-ти), недостатньо глибоко 

опрацьовано літературні джерела, неактуальність або застарілість поданої у звіті 

інформації; 

5) апробація результатів включає лише опубліковані тези конференції за 

відсутності статті; 

6) недотримання вимог щодо змісту та оформлення структурних частин 

програми практики. 
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III. Незадовільна якість звіту (оцінюється до 9 балів) визначається у 

випадку, якщо одночасно мають місце три чи більше критеріїв, що відповідають 

оцінці в 10-24 бали. 

У наведених вище випадках рецензія керівника є позитивною і звіт 

допускається до захисту перед комісією. 

Керівник дає негативну рецензію, якщо відсутність апробація результатів 

дослідження, студент не може підтвердити достовірність поданої у звіті 

інформації. 

 

8.2. Шкала та критерії, за якими комісія оцінює звіт про проходження 

практики та його захист: 

 

54-65 балів: 

• студент на захисті продемонстрував добрі знання, відповів на запитання 

членів комісії, вільно володіє змістом проведеного дослідження, розуміє 

сутність обраної наукової проблеми та здатний до наукової дискусії щодо неї; 

• звіт містить елементи новизни, висновки і пропозиції мають практичне 

значення; 

• студент оволодів навиками дослідної роботи: збору інформації, аналізу, 

формулювання висновків, пропозицій. 

 

42-53 бали: 

• програма практики виконана, але мають місце окремі недоліки 

непринципового характеру:  

• студент відповідає на проблемні питання, пов'язані із змістом тематики 

дослідження, однак окремі відповіді неточні, неповні; 

• мають місце окремі зауваження щодо оформлення звіту. 

 

30-41 бал: 

• є зауваження до змісту та оформлення звіту; 

• виявлені неточності у розрахунках при проведенні аналізу;  

• на захисті студент продемонстрував поверхові знання; 

• відповіді на запитання членів комісії неточні або неповні. 

 

Менше 30 балів: 

• звіт про проходження практики оформлений з численними помилками або не 

в повному обсязі, студент не може підтвердити окремі положення 

дослідження; 

• на захисті студент проявив незадовільні знання щодо досліджуваного 

об’єкта, не зумів задовільно відповісти на поставлені запитання членів комісії. 
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 Студент, який не виконав програму практики і отримав незадовільну 

рецензію або незадовільну оцінку при захисті звіту про практику, направляється 

на практику повторно.  

 

 

РОЗДІЛ 9. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Андреев Г. И. Основы научной работы и оформление результатов научной 

деятельности: учеб. пособ.е / Г. И. Андреев, С. А. Смирнов, В. А. Тихомиров. 

– М. : Финансы и статистика, 2004. – 272 с. 

2. Артемчук Г. І. Методика організації науково-дослідної роботи: навч. посіб. 

для студ. та викл. ВНЗ, Київ. держ. лінгв. ун-т. / Г. І. Артемчик, В. М. Курило, 

М. П. Кочерган. − К.: Форум, 2000. – 270 с. 

3. Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій (розроблено 

на підставі ДСТУ 3008-95) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. −  

2011. − № 9-10. − С. 2-10. 

4. Ковальчук В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / В. Ковальчук, 

Л. Моїсєєв. – К.: Професіонал, 2008. – 240 с. 

5. Крушельницька О. Методологія та організація наукових досліджень: навч. 

посіб. / О. Крушельницька. – К.: Кондор, 2006. – 206 с. 

6. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: 

Курс лекцій / О. В. Кустовська. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 124 с. 

7. Лудченко А. А. и др. Основы научных исследований: учеб. пособ. / 

А. А. Лудченко, Я. А. Лудченко, Т. А. Прима / Под ред. А.А. Лудченко. – К.: 

О-ва “Знания”, КОО, 2000. – 114 с. 

8. Мигаль В. Теорія і методи наукової творчості: навч. посіб. / В. Мигаль. – Х., 

2007. – 424 с. 

9. Науменко Н. Науковий стиль фахового мовлення / Н. Науменко, 

Л. Галузинська, В. Колосюк. – 2009. – С. 39-91. 

10. Петрук В. Основи науково-дослідної роботи: навч. посіб. / В. Петрук, 

Є. Володарський, В. Мокін. – Вінниця, 2005. – 144 с. 

11. Пілющенко В. Л. Наукове дослідження: організація, методологія, 

інформаційне забезпечення / В. Л. Пілющенко, І. В. Шкрабак, Е. І. Словенко. – 

К .: Лібра, 2004. – 344 с.  

12. Пилипчук М. Основи наукових досліджень: Підручник / М. Пилипчук, 

А.Григор’єв, В. Шостак. – К.: Знання, 2007. – 207 с. 

13. Сурмін Ю. П. Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація: навч.-

метод. посіб. / Ю. П. Сурмін. – К.: НАДУ, 2008. – 184 с.  Режим електронного 

доступу: http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/surmin.pdf 

14. Філіпченко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: посіб. / 

А. С. Філіпченко. – К.: Академвидав, 2004. – 208 с.  

15. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-

дослідницької діяльності. / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К.: Знання, 

2004. – 307 с.  

16. Яремчук В. Основи науково-дослідної роботи студентів: навч. посіб. / 
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В. Яремчук. − Острог: Національний університет «Острозька академія», 2012. 

− 56 с. 

 

Бібліотеки: 

1. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка 

(м. Львів, вул. Драгоманова, 5) 

2. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника 

(м. Львів, вул. Стефаника, 2). 

3. Львівська державна обласна універсальна наукова бібліотека (м. Львів, 

просп.Т. Шевченка, 13). 

 

Інтернет-ресурси: 

1. Міністерство освіти і науки України. Наука. Режим доступу: 

http://mon.gov.ua/activity/nauka/  

2. Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського – Режим 

доступу : http://www.nbuv.gov.ua. 

3. Про вищу освіту: Закон України  (зі змінами)  [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : zakon5.rada.gov.ua 

4. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України № 1977-XII від 

13.12.1991 р. (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon.nau.ua 

  

http://www.nbuv.gov.ua/
http://zakon5.rada.gov.ua/
http://zakon.nau.ua/
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Додаток 1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ 

 

Кафедра __________________________________________________ 

              (назва кафедри) 

 

 

 

 

З В І Т 
про проходження науково-дослідної практики 

 

_____________________________________________________________ 
(повна назва бази практики) 

_____________________________________________________________ 
(тема магістерської дипломної роботи) 

__________________________________________________________________________________ 

 

 Студента(ки) ______ курсу ______________ групи 

 спеціальності ________________________________ 

 спеціалізації _________________________________ 

 __________      ______________________________ 

   (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

  

 Керівник практики від кафедри 

 ___________       ______________________________ 

  (підпис)                          (прізвище та ініціали) 

  

 Національна шкала ___________________________ 

 Кількість балів: _______ Оцінка: ECTS __________ 

  

 
Члени комісії: _________      __________________________ 

       (підпис)                                   (прізвище та ініціали) 

 _________      __________________________ 
       (підпис)                                   (прізвище та ініціали) 

 _________      __________________________ 
       (підпис)                                   (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

ЛЬВІВ 20___ 
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Додаток 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

ПРОХОДЖЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ 
 

СТУДЕНТОМ 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові)\ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(назва бази практики) 

 

 

з ________________________ по___________________ 20   р. 
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№  

з/п 

Вид виконуваних робіт 

за програмою практики 

Кількість 

робочих 

 днів 

Дата 

(початок, 

закінчення) 

Фактичне 

виконання 

1. 

2. Розробка індивідуального плану-графіку 

проходження практики. Узгодження його з науковим 

керівником магістерської роботи та керівником 

практики від бази практики 

   

2. 
Ознайомлення з науковими напрямами роботи 

кафедри, на якій проходять практику 
   

3. 
Визначення наукової проблеми дослідження та її 

актуальності 
   

4. 

Розробка робочої гіпотези дослідження. 

Характеристика сфери використання, оцінювання 

новизни та значущості (теоретичної та прикладної) 

очікуваних результатів досліджень 

   

5. 

Визначення структури та основних завдань 

дослідження, послідовності їх проведення, методів 

аналізу зібраних матеріалів 

   

6. 
Збирання необхідної статистичної та іншої 

аналітичної інформації про об’єкт дослідження 
   

7. 

Опрацювання аналітичних даних, виконання 

необхідних розрахунків, складання аналітичних 

таблиць, схем, графіків тощо. Застосування 

комп’ютерних технологій при обробці інформації 

   

8. 
Обґрунтування висновків та пропозицій за 

результатами дослідження 
   

9. 

Апробація основних теоретичних та практичних 

рекомендацій дослідження (виступи на конференції, 

опублікування наукової статті, розробка 

рекомендацій до органів влади й управління  тощо) 

   

10. Оформлення звіту практики    

 
 

Керівник практики  ___________       ________________   _____________________________ 
                                         (підпис)                   (посада)                         (прізвище та ініціали) 
 

Студент                     __________            ________________________________ 
                                         (підпис)                                      (прізвище та ініціали) 
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Додаток 3 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ 

 

Кафедра ____________________________________________________________ 

 

ЗВІТ СТУДЕНТА 

ПРО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО КАЛЕНДАРНО-

ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ 

 
Студент __________________________________________________________________________ 

 

Тема кваліфікаційної (магістерської) роботи ___________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

      

Керівник практики ________________________________________________________________ 

 (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

Об’єкт дослідження _______________________________________________________________ 

(назва суб’єкта господарювання, установи) 

_________________________________________________________________________________ 

За час практики проведено: 

1. Огляд нормативних документів, що регулюють питання науково-дослідної діяльності в 

Україні щодо______________________________________________________________________ 

2. Аналіз літературних джерел з наукової проблеми _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. Збір та опрацювання статистичної та аналітичної інформації про сферу діяльності об’єкта 

дослідження_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Формування бібліографічного списку для написання магістерської роботи з проблематики 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Підготовлено: 

5.1. наукову статтю __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(назва, відмітка про друк) 

5.2. тези на конференцію ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(назва, відмітка про виступ/друк) 

5.3. Інше ____________________________________________________________ 

 

Студент ______________________  Дата ________________ 20__ року. 
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Додаток 4 

 

Рецензія керівника на звіт студента про проходження науково-дослідної 

практики та оцінка виконаної роботи 

 
Студент_______________________________________________________ групи _____________ 

 

Тема кваліфікаційної (магістерської) роботи _____________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

Оцінка обґрунтування актуальності теми _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Оцінка якості проведеного дослідження і змісту звіту ______________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Оцінка  повноти виконання календарно-тематичного плану ________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Значущість висновків, практичних рекомендацій, основних результатів дослідження 

__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Наявність ознак новизни у проведеному дослідженні ____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Недоліки щодо змісту звіту _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (вступ, основна 

частина, список використаних джерел)________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Оцінка звіту _______________________________________________________________________ 

 

Науковий керівник  ______________________ Дата _________ 20__ року. 

 

 

 

 


