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Пояснювальна записка 

 

       Навчальна практика є першим і важливим етапом входження студентів до навчального 

процесу у вищому навчальному закладі з метою формування в них активного ставлення до 

здобуття високого рівня наукових і професійних знань, умінь і навичок для майбутньої 

практичної діяльності в галузі права. 

        Програма навчальної практики розроблена згідно Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07. 2014р. та Положення «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. № 93 

        Навчальна практика  проводиться на другому  курсі денного відділення кафедри 

соціально-гуманітарної підготовки та права.  

       Навчальна практика є практикою професійного спрямування, а саме – основою уявлення про 

майбутню професію, вивчення професійних функцій майбутніх юристів у різних сферах державної 

діяльності. 

Навчальна практика покликана сформувати у студентів професійні уміння, навички роботи у 

юридичних відділах підприємств, організацій та установ. 

         Базами практики можуть бути установи різних форм власності, де є відділи юридичного 

спрямування.   В основі навчальної практики є вивчення студентами праці юристів різних профілів  

та ознайомлення з їхніми функціональними обов’язками на підставі посадових інструкцій. 

Проведення практики є одним із важливих напрямків професійної підготовки майбутніх 

фахівців з напряму підготовки «Право». 

       Особливе місце займає навчальна практика, оскільки саме з неї розпочинається 

засвоєння фахівцями практичних навичок та вмінь, безпосереднє знайомство з майбутньою 

професійною діяльністю.  Навчальна практика проводиться серед студентів з відривом від 

навчання протягом чотирьох тижнів. Перелік установ, які відвідують студенти під час 

практики визначається кафедрою. 

 

Мета і завдання практики 

        Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та 

знаряддями праці в галузі їх майбутньої юридичної професії, формування у них, на базі 

отриманих у Західнодонбаському інституті «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління 

персоналом» знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час 

конкретної роботи, виховання потреби систематично  поновлювати свої знання та творчо їх 

застосовувати в практичній діяльності.  

Під час навчальної практики студенти ознайомлюються з кваліфікаційними вимогами 

до фахівців за вибраною спеціальністю, основними видами, завданнями та змістом 

діяльності. 

Визначена мета навчальної практики досягається через вирішення таких завдань: 

- закріплення та поглиблення теоретичних знань, одержаних студентами в процесі навчання; 

- уміння творчо застосовувати одержані знання в правовій, судовій правоохоронній, 

господарсько - правовій та іншій юридичній діяльності; 

- ознайомлення студентів із структурою та функціонально-організаційними особливостями 

діяльності судових,  правоохоронних органів, юридичних служб підприємств, установ та 

організацій завдяки вирішенню поставлених перед ними завдань у зазначених формах і 

визначеними методами; 

- цілісне бачення, спостерігання та аналіз діяльності судових та правоохоронних органів,  

господарської діяльності підприємств, установ, організацій тощо; 

- формування загальноюридичних навиків праці в умовах правоохоронних органів, 

юридичних служб підприємств, установ, організацій; 

- ознайомлення студентів з використанням у правозастосувальній діяльності науково-

технічних засобів, криміналістичної і комп’ютерної техніки; 

- уміння студентів, спираючись на теоретичні знання, одержаних при вивченні загально-

юридичних та спеціальних навчальних дисциплін, здійснювати тлумачення закону і його 

застосування; 



- надбання практичних навиків правильного складання, ведення та зберігання процесуальної 

документації; 

- сприяння в розвитку здібностей студентів аналізувати ситуації, які вимагають застосування 

норм права, давати їм юридичну оцінку і приймати рішення згідно з положеннями 

законодавчих та інших актів; 

- ознайомлення з організацією діловодства, відомчими наказами та інструкціями з питань 

організації діяльності судових та правоохоронних органів і юридичних служб підприємств і 

організацій; 

- адаптація студентів до виконання обов’язків посадових осіб, розширити їх уявлення з 

правової культури та професійної етики юриста; 

- освідомлення студентами кафедри необхідності отримання практичного досвіду в сфері 

правозастосовчої та іншої юридичної діяльності для більш ефективного подальшого 

навчання. Загальну організацію та контроль за проведенням навчальної  практики здійснює 

керівник практики від ВНЗ.  

    Виконання програми практики здійснюється відповідно до затвердженого керівником 

практики від Західнодонбаського інституту, індивідуальним планом практики, який включає 

етапність та термін виконання завдань практики.  

   Індивідуальний план заноситься в щоденник практики студентом і хід його виконання 

контролюється керівником від навчального закладу.       Контроль за якістю проходження 

студентом навчальної практики  проводиться керівником від ВНЗ на загальновідомих 

принципах навчання згідно з усією Програмою практики, що передбачає періодичну 

перевірку щоденника щодо виконання студентом програми практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Зміст  

практики та методичні рекомендації 

 

        Студенти в процесі проходження навчальної практики ознайомлюються з нормативно-

правовою базою установи, організаційною структурою, особливостями  її  функціонування, 

які відображаються у формах, меті, засобах, методах організації діяльності, професійних 

цінностях, традиціях тощо. 

        Практика проводиться в декілька етапів. На першому етапі здійснюється спрощене 

узагальнення теоретико-методологічних основ концепцій юриспруденції, в контексті 

системного підходу до поняття установи, розуміння організаційної структури, основних 

функцій, діючої системи управління.  

        На другому етапі відбувається вивчення структури закладу (ів), де проводиться 

практика, його мети і основних завдань, організаційних засад діяльності, нормативно-

правової документації, на якій ґрунтується його діяльність. 

        На третьому етапі студент-практикант повинен зосередитися на вивченні основних 

функцій, професійних вимог до юриста-спеціаліста де проводиться практика, знань, умінь, 

професійних функцій, особистісних характеристик, а також вимог до культурного та 

етичного рівня працівника. Для цього окрім ознайомлення з професійною діяльністю 

юристів на практиці, студенти ознайомлюються з типовими посадовими інструкціями для 

посад адміністративного фахового спрямування.  

       На четвертому етапі відбувається самостійна робота студентів під час реалізації того чи 

іншого конкретного завдання. 

        На п’ятому, заключному етапі студенти підводять підсумки проходження практики з 

обов’язковим написанням щоденника та  письмового звіту практики. 

 

          Проходження навчальної практики повинно відповідати календарному плану практики.  

        За тиждень до початку навчальної практики, проводиться збір студентів, до яких 

доноситься вся інформація по практиці та оформлення документації. Проводиться 

інструктаж з техніки безпеки за підписом студентів. Терміни виконання завдань визначає 

керівник практики від ЗІ МАУП 

       Після закінчення терміну начальної практики, студенти звітують про виконання 

програми. Звіт має відображати результати теоретичної та практичної діяльності студента 

впродовж навчальної практики. Звіт про проходження практики оформлюється кожним 

студентом окремо з такими структурними елементами: 

- титульний аркуш (Додаток А); 

- вступ  (містить об’єкт, предмет, завдання і мета практики); 

- оформлений щоденник практики (Додаток Б); 

- індивідуальний план-графік навчальної практики; 

- звіт з практики відповідно до графіку; 

- аналіз особливостей діяльності, організаційної структури, посадових обов’язків 

юриста установи, що постає базою практики; 

- результати виконання індивідуальних завдань. 

Всі частини звіту з практики мають бути оформлені відповідно до таких вимог: 

формат А4, гарнітура Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний 

відступ 1,25 см. Поля: ліве – 3 см, нижнє та верхнє – 2 см, праве – 1 см. Приблизний 

загальний обсяг звіту з практики – 10-15 сторінок. 

Звіти, які не відповідатимуть означеним вимогам, повертатимуться на 

доопрацювання. 

Оформлення звіту є обов’язковою умовою складання результатів з навчальної 

практики та переведення на наступний курс. 

 

 

 

 



Форми та методи контролю 

         На кафедрі соціально-гуманітарної підготовки та права  під час проходження практики 

студентами використовується система поточного та підсумкового контролю виконання 

окремих розділів та усієї програми практики.  Робота студентів контролюється керівником 

практики від кафедри.  

Керівник проводить контроль за відвідуванням студентами баз практики, 

дотриманням ними режиму роботи, а також проходження практики відповідно до 

встановленого графіку, що фіксується студентами в щоденниках з практики та 

підтверджується підписом керівника практики від установи кожен день. Перевіряються 

поточні записи з виконаних питань програми, а також підсумковий звіт з практики. 

Звіт про практику здається на кафедру протягом двох днів після повернення студента 

з практики.  

          Захист з практики проходить перед спеціально призначеною комісією з двох-трьох осіб 

за участю викладача – керівника практики від Західнодонбаського нституту.  

 

Обов’язки  

студентів під час проходження практики 

Під час проходження практики студенти зобов’язані:  

-  взяти участь в організаційних заходах перед початком практики, одержати 

необхідну документацію з проходження практики, індивідуальне завдання, консультації 

щодо оформлення всіх необхідних документів;  

-  своєчасно прибути на базу практики;  

-  погодити з керівником практики від установи графік виконання програми та суворо 

його дотримуватися, погодити з керівництвом місце практики, посади, які буде займати 

студент, під час її проходження;  

-  дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог трудового 

законодавства, передбачених для працівників бази практики;  

-  вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і 

виробничої санітарії;  

-  регулярно спілкуватись з керівником практики від кафедри, виконувати його 

розпорядження та рекомендації;  

-  в повному обсязі виконати всі завдання, передбачені програмою практики і 

завдання керівника практики від кафедри;  

-  вести щоденник встановленої форми, в якому записувати виконану роботу;  

-  не пізніше як за день до закінчення строку практики, одержати відгук керівника 

практики від установи про відвідування бази практики; 

-  написати, оформити та захистити звіт з практики.  

Перед початком практики студент має отримати на кафедрі – супроводжуючий лист-

направлення на практику, програму практики, індивідуальні завдання, щоденник з  практики. 

Перед відбуттям на практику студент має пройти на кафедрі інструктаж з техніки 

безпеки і охорони праці. 

Після закінчення практики студент повинен подати на кафедру: 

- щоденник з практики; 

- звіт про проходження практики;  

Студенти-практиканти повинні: 

- систематично вести записи у щоденнику практики, фіксувати обсяг та зміст 

виконаної  роботи; 

- підготувати та надати на кафедру  таку звітність: 

1. Звіт про проходження практики. 

2.Щоденник з практики, підписаний керівником практики від установи та 

завірений її печаткою. 

Студент, який не виконав програму з практики, отримав негативний відгук про роботу 

або незадовільну оцінку при захисті звіту, направляється повторно на практику під час 

студентських канікул. 



На студентів-практикантів, які порушують правила внутрішнього розпорядку та 

виробничої дисципліни, керівниками баз практики можуть накладатися стягнення, про що 

повідомляється директору інституту,  який вирішує питання подальшого проходження 

практики та перебування студента в навчальному закладі. 

 

Критерії 

оцінювання результатів практики 

         У цілому якісно виконаний звіт з практики оцінюється маскимально 100 балами. 

Нормами оцінювання роботи студентів під час проходження практики слугує шкала ЕСТS, 

згідно з якою робота студента-практиканта оцінюється за наступними критеріями: 

1.Ведення щоденнику, в якому фіксується зміст і всі види робіт, які виконував студент - 

практик (0 – 20 балів). 

2.Наявність звіту про проходження практики та його оформлення (структура звіту - 

Зміст, Вступ – мета задача навчальної практики, Основна частина – виконання основних та 

індивідуальних завдань  програми, Висновки, Список використаних джерел (0 – 40 балів). 

4.Наявність документів або їх копій, з якими студент - практикант працював (0 – 10 

балів). 

5.Наявність у студента-практиканта достатніх знань про характер і особливості 

діяльності бази практики, а також положень нормативно-правових актів, що регламентують 

дану діяльність (0 – 30 балів). Всього – 100 б. 

Кількість балів за виконання звіту з практики визначається членами комісії при захисті. 

Враховуючи набрану кількість балів, у цілому звіт з практики оцінюється наступним 

чином:«Відмінно» А - 90 – 100 балів;« Дуже добре» В - 82 – 89 балів; «Добре» С – 75 – 81 

балів; «Задовільно» D – 70- 74 бали. «Достатньо» E - 60 – 69 балів; «Незадовільно – з 

можливістю повторного складання» FX - 35 – 59б. «Незадовільно - з обовязковим повторним 

курсом» F - 1 – 34 балів. 

 

За 

шкало

ю 

ECTS 

За шкалою 

університету 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 90 – 100 (відмінно) 5 відмінно  

 

Зараховано 
B 85 – 89 (дуже добре)  

4 добре C 75 – 84 (добре) 

D 70 – 74 (задовільно)  

3 задовільно 
 

E 60-69 (достатньо) 

FX 35 – 59 (незадовільно 

– з можливістю  

повторного складання) 

 

 

 

2 

незадовільно 

 

 

 

Незараховано F 1 – 34 (незадовільно – 

з обв’язковим  повторним 

курсом) 

Підсумкова оцінка виставляється комісією колегіально за наступними  критеріями: 

Оцінка "відмінно" - студент при написанні звіту виконав основні завдання практики  та 

індивідуальне завдання, зробив висновки з урахування причинно-наслідкових зв'язків 

перебігу явищ (процесів), при цьому при захисті показав вміння аналізувати, порівнювати, 

узагальнювати, абстрагувати і конкретизувати, класифікувати і систематизувати матеріали та 

запропоновував ряд заходів щодо вдосконалення діяльності підприємства, до розробки яких 

підійшов творчо.  

Оцінка "добре" - студент при написанні звіту виконав основні завдання практики  та 

індивідуальне завдання, зробив  висновки з урахуванням причинно-наслідкових зв'язків і 

механізмів (алгоритмів) перебігу явищ (процесів), при цьому при захисті достатньо проявив 

отримані вміння та навички щодо роботи з документацією та інформацією щодо результатів 

роботи  підприємства.  



Оцінка "задовільно" – студент при написанні звіту виконав основні завдання практики 

та індивідуальне завдання, але зроблені висновки без урахування причинно-наслідкових 

зв'язків і механізмів перебігу явищ, при цьому при захисті не достатньо проявив отримані 

вміння та навики щодо роботи з документацією та інформацією щодо результатів роботи  

установи. 

 

Судові та правоохоронні органи, юридичні відділи підприємства, установи та 

організації,  які є базами навчальної практики 

1. Організовують та проводять навчальну практику студентів відповідно до 

Положення про навчальну практику студентів ЗІ МАУП та програми практики. 

2. Надають студентам відповідно до програми місця для проходження практики, 

забезпечують найбільшу ефективність проходження практики. 

3. Створюють необхідні умови для отримання студентами за період навчальної 

практики знань зі спеціальності. 

4. Додержуються узгоджених з факультетом календарних графіків проходження 

практики. 

5. Надають студентам-практикантам можливість використовувати матеріали та 

літературу, законодавчі та підзаконні акти та процесуальну документацію, яка є на місці 

проходження навчальної практики. 

6. Всебічно сприяють та здійснюють допомогу щодо підбору матеріалів для 

написання самостійних робіт. 

7. Проводять передбачені обов’язкові інструктажі з техніки безпеки та охорони 

праці. 

8. Забезпечують та контролюють виконання студентами-практикантами правил 

внутрішнього трудового розпорядку, які встановлені на місці проходження практики. 

9. Несуть повну відповідальність за нещасні випадки із студентами, які проходять 

навчальну практику в правоохоронному та іншому органі, на підприємстві, установі, 

організації. 

 

Керівник навчальною практикою студентів від органу  

суда та правоохоронного органу, юридичного відділу підприємства, установи, 

організації або їх структурних підрозділів 
1. Здійснює підбір досвідчених юристів, до яких прикріплює студентів-

практикантів або безпосередньо самостійно керує їх працею. 

2. Разом з керівником практики від кафедри організовує та контролює роботу 

студентів відповідно до програми практики та графіку її проходження. 

3. Забезпечує якісне проведення інструктажів з охорони праці та техніки безпеки. 

4. Забезпечує участь студентів у науково-винахідницькій роботі. 

5. Сприяє виконанню студентами їх індивідуальних завдань і обов’язків 

відповідно до програми навчальної практики. 

6. Організовує спільно з керівником практики від кафедри проведення лекцій та 

докладів, круглих столів, консультацій, зустрічей із провідними фахівцями-юристами. 

7. Контролює дотримання студентами трудової дисципліни та повідомляє на 

кафедру про всі випадки порушення студентами-практикантами правил внутрішнього 

трудового розпорядку, а також про винесені студентам дисциплінарні стягнення. 

8. Здійснює облік роботи студентів-практикантів. 

9. Організовує спільно з керівником практики від кафедри переміщення студентів 

на робочих місцях з метою отримання більш універсальних практичних знань; 

10. Контролює ведення студентами щоденників навчальної практики, виконання 

індивідуальних завдань, звітів; складає на студентів-практикантів  характеристики, які 

повинні містити відомості щодо виконання студентом програми практики, індивідуальних 

завдань, а також відомості про відношення студента до праці та про виконання доручень. 

 

 



Обов’язки студента-практиканта 

У період проходження навчальної практики студент-практикант зобов’язаний: 

1. Не пізніше, як за 3 дні до початку  практики, отримати від керівника практики 

від кафедри інструктаж про проходження практики, ознайомитись з програмою навчальної 

практики та отримати інші необхідні документи. 

2. Підібрати необхідну наукову літературу, навчальні посібники та нормативно-

правові акти, матеріали щодо практичної юридичної діяльності (зразки оформлення 

документації), які знадобляться при проходженні навчальної практики. 

3. Своєчасно (у призначений строк) прибути до бази практики, представитись 

керівнику практики, отримати від нього необхідні вказівки та роз’яснення після чого 

приступити до виконання завдань, що передбачені програмою практики. 

4. Якісно виконувати всі завдання, які передбачено програмою навчальної 

практики та керівника практики, дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку 

та трудової дисципліни. 

5. Ознайомитись з положеннями та інструкціями з профілю роботи органу, в 

якому студент проходить практику, організацією діловодства, обліку, звітності. 

6. Приймати активну участь у житті колективу, в якому студент проходить 

навчальну практику. 

7. Набути елементарні професійні навики праці на посадах спеціалістів 

юридичного профілю, сформувати уміння правильно складати процесуальні та інші 

документи. 

8. Вести щоденник навчальної практики, відображати в ньому зміст виконаної за 

кожен день практики роботи з детальним аналізом і висновками. 

9. Скласти письмовий звіт про виконання програми навчальної практики, 

належним чином його оформити і разом з іншими документами представити на кафедру в 

зазначений строк. 

 

Зміст навчальної практики 

Студент-практикант за час проходження навчальної практики знайомиться із 

структурою і організацією  органів  баз практики; відомчі та інші нормативні документи, 

якими визначається їх діяльність, форми і методи, за допомогою яких вирішуються 

поставлені перед ними завдання, функціональні обов’язки співробітників-юристів базових 

органів.  

Знайомиться з кримінальними, цивільними, адміністративними справами, іншими 

матеріалами, які знаходяться в провадженні базового органу. За дорученням керівника 

практики знайомиться з проектами постанов, рішень, планів, відповідей на скарги і заяви 

громадян та таке інше, а також виконує окремі завдання, пов’язані із застосуванням 

теоретичних знань або набуттям практичних навиків. 

В канцеляріях базових органів студент-практикант вивчає накази та інструкції, які 

визначають ведення діловодства, знайомиться з номенклатурою справ, правилами 

документообігу, організацією обліку та контролю вхідної та вихідної документації та 

кореспонденції, веденням наглядових проваджень, правилами складання документів 

первинного обліку і статистичної звітності. 

 

При проходженні навчальної практики в  судах студент-практикант: 

- вивчає нормативні документи і відомчі акти, які визначають діяльність судів, 

організацію їх роботи, функціональні обов’язки суддів; 

- вивчає кримінальні, цивільні, адміністративні та господарські справи, які 

знаходяться в провадженні судів, складає проекти ухвал, постанов, рішень; 

- приймає участь в судових засіданнях, в процесі чого вивчає діяльність судді, 

прокурора, захисника та інших учасників процесу; 

- складає проекти вироків та інших рішень суду, проекти промов прокурора та 

захисника, протоколів судових засідань; 



- з дозволу керівника навчальної практики приймає участь в прийомі суддею 

громадян і розгляді їх заяв та скарг. 

 

 При проходженні навчальної практики в органах попереднього слідства студент-

практикант:  

- знайомиться з функціональними обов’язками слідчого; 

- вивчає кримінальні справи які, знаходяться в провадженні слідчого, а також із 

матеріалами, які надходять на розгляд; 

- знайомиться з правилами обліку та зберігання речових доказів, правилами 

провадження і оформлення кримінальних справ; 

- приймає участь у проведенні слідчих експериментів; 

- виїжджає з слідчим на місця події, приймає участь у виконанні слідчих дій; 

- складає проекти постанов, протоколів, планів розслідування кримінальних справ, 

обвинувальних висновків; 

- знайомиться з науково-технічними засобами і криміналістичною технікою та їх 

застосуванням при розслідуванні кримінальних справ; 

- з дозволу слідчого студент-практикант приймає участь у допитах підозрюваних, 

обвинувачених, потерпілих, свідків, у виконанні інших слідчих дій; може бути присутнім 

при доповіді слідчим матеріалів справи прокуророві, а також за дорученням слідчого 

доповідати прокуророві нескладні справи; 

- знайомиться із методами вивчення та узагальнення слідчої практики, складає 

огляди слідчої практики та різні довідки. 

         За період проходження навчальної практики в слідчих підрозділах Міністерства 

внутрішніх справ, студент-практикант разом з вивченням роботи слідчого зобов’язаний 

ознайомитись з функціями співробітників дізнання, кримінального розшуку, експертно-

криміналістичних підрозділів, підрозділів по боротьбі із злочинністю в сфері економіки, 

охорони громадського порядку, організацією розкриття та профілактики злочинів. 

 

При проходженні навчальної практики у прокурора, його заступників або 

помічників студент-практикант: 

- зобов’язаний ознайомитись з їх функціональними обов’язками, формами і 

методами здійснення прокурорського нагляду, а також профілактики порушень закону, 

веденням довідкової роботи з питань застосування положень законодавства та інше; 

- за дорученням прокурора, або безпосередньо керівника навчальної практики, 

студент-практикант вивчає кримінальні справи, які належать передати до суду; справи, які 

повернені для додаткового розслідування, або закриття справи, складає по них проекти 

постанов, апеляційних, касаційних та інших подань, вказівок та інше; 

- приймає участь у здійсненні нагляду за попереднім слідством і дізнанням, бере 

участь у перевірках органів внутрішніх справ щодо виконання вимог про реєстрацію і 

розгляд заяв та повідомлень про вчинення злочину; 

- разом із прокурором бере участь в розгляді кримінальних та цивільних справ, в 

розпорядчих та судових засіданнях, приймає участь у заходах боротьби із злочинністю, 

правової пропаганди серед населення та трудових колективів з попередження скоєння 

злочинів та інших порушень чинного законодавства; 

- приймає участь у перевірках підприємств, установ, організацій з питань виконання 

трудового законодавства взагалі, а також з питань праці жінок та неповнолітніх; 

- здійснює перевірки органів внутрішніх справ та адміністративних комісій щодо 

дотримання адміністративного законодавства, законності та обґрунтованості застосування 

адміністративних стягнень; 

- приймає участь у здійсненні прокурором або його заступником прийому громадян, 

за їх дорученням здійснює перевірку скарг та заяв, за результатами чого складає довідки, 

проекти відповідей та т.і.  

 Документи та звітність за підсумками навчальної практики 

Після закінчення навчальної практики студент зобов’язаний надати до кафедри 



наступні документи:  

- письмовий звіт, 

- щоденник практики, 

- характеристику з місця проходження практики; 

- матеріали практики. 

Звіт 

Особливе місце серед підсумкової документації навчальної практики займає звіт про 

проходження навчальної практики, який має містити наступні відомості: 

- строки проходження навчальної практики; 

- назва органу, в яких студент проходив навчальну практику; їх коротка 

характеристика та специфіка діяльності; 

- які умови були створені керівництвом  органу, підприємства, установи, 

організації, юридичної служби для проходження студентом навчальної практики; 

- зміст робіт, які були виконані студентом за період проходження навчальної 

практики, послідовність та процесуальні особливості їх виконання; 

- коротка характеристика вивчених студентом кримінальних, цивільних та інших 

справ, договорів, претензій, в провадженні і розгляді яких брав участь студент; 

- види та характеристика завдань і доручень, які були виконані студентом, та їх 

результати; 

- науково-технічні засоби та криміналістична техніка, яка застосовувалась при 

виконанні процесуальних та інших дій; 

- труднощі (теоретичного та практичного характеру), які виникали у студента за час 

проходження навчальної практики; 

- пропозиції щодо поліпшення організації діяльності органів, на яких студент 

проходив практику; 

- пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, якості викладання 

навчальних дисциплін, підвищення ефективності навчальної практики. 

 

Щоденник навчальної практики 

Кожний студент, який направляється до базових структур для проходження навчальної 

практики, одержує на тій кафедрі, за якою його закріплено, щоденник. За час проходження 

практики, студент зобов’язаний вести одержаний щоденник, та відображувати в ньому зміст 

та обсяг виконаної ним роботи щодня, а саме: 

- участь студента-практиканта у виконанні процесуальних та інших дій при 

підготовці документів; 

- зміст спостережень студента за діяльністю органів.  

Щоденник підписує керівник навчальної практики базового органу та свій підпис 

скріплює печаткою. 

Характеристика 

Характеристика – це документ індивідуального характеру, в якому повинно бути 

відображено: 

- рівень теоретичної підготовки студента; 

- відношення студента до виконання практичних обов’язків юриста; 

- його бажання оволодіти юридичною професією; 

- вміння застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності; 

- індивідуальні якості студента, та т.і. 

 Характеристику складає та підписує керівник навчальної практики базового органу, а 

також затверджується його керівником та скріплюється печаткою. 

 

Матеріали навчальної практики 

До матеріалів навчальної практики належать: протоколи допитів, різноманітні 

постанови, обвинувальні вироки, висновки експертів, ухвали, рішення, вироки суддів, 

претензії, звернення, відповіді на них, позовні заяви, договори, різноманітні запити тощо. 

З документами студент ознайомлюється і робить спробу їх оформляти. 



Документи необхідно систематизувати в хронологічному порядку, підшити за 

правилами діловодства, пронумерувати та скласти опис документів.  

 

Захист звіту 

Студент захищає свій звіт про проходження навчальної практики та її підсумки на 

засіданні комісії кафедри в строк, який передбачено календарним графіком проходження 

навчальної практики. Кращі студентські звіти за підсумками навчальної практики, що 

повністю відповідають вимогам навчальних програм – можуть бути заслухані на 

студентських науково-практичних конференціях, під час проведення круглих столів, 

семінарів та можуть бути зараховані як курсові роботи. 

При оцінюванні роботи студента за час навчальної практики враховуються звіт, 

характеристика студента за період проходження практики, щоденник, матеріали практики, а 

також якість їх оформлення. 

Результати захисту звітів за підсумками навчальної практики та висновки профільних 

комісій оформлюються протоколом та заносяться до відомостей, які передаються в 

навчальну частину.  

Студенти, які не виконали програму навчальної практики та одержали незадовільну 

характеристику за місцем проходження практики, або одержали незадовільну оцінку при 

захисті звіту про проходження навчальної практики - проходять практику знов в період 

літніх канікул. 

Ті студенти, які не пройшли практику та не захистили звіт до початку нового 

навчального року, відраховуються із числа студентів . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток А 

 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

Західнодонбаський інститут 

Кафедра соціально-гуманітарної підготовки та права 

 

 

МАУП 
 

 

 

ЗВІТ 

 

про проходження навчальної практики 

   

_______________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові студента) 

 

Студента (ки)  ___  курсу 

Гр. ______________  

Спеціальність: ____________________  

Галузь знань :   ________________________                           

Спеціалізіція:  _____________________ 

Кваліфікація:  _____________________ 

 

 

Керівник практики від навчального закладу – Сидоркіна Р.Д., доцент кафедри 

соціально-гуманітарної підготовки  та права  ЗІ МАУП 

 

Керівник практики від бази практики -  

 

 

Звіт захищено «___» ______________20____ р. 

 

 

 

 

 

Павлоград  20 ____ 

  



Інструктаж 

щодо проходження навчальної практики студентами 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики  ________________ Сидоркіна  Р.Д.  

 

 

 

Індивідуальна 

робоча програма практики студентів 

Під час практики необхідно: 

 

 1.Ознайомитись з законодавством України, яке регулює діяльність даної бази 

практики. 

2.Знайомство з розкладу роботи установи та її структура. 

3.Ознайомлення з організацією, змістом та особливостями праці працівників 

юридичної бази. 

4.Ознайомлення з порядком ведення діловодства у відділі. 

5.Ознайомлення з роботою по виконанні рішень та ведення обліково-

статистичної звітності.  

6.Ознайомлення з матеріально-технічним забезпеченням відділу, його 

фінансуванням і соціальним захистом працівників. 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики _________________ Сидоркіна Р.Д. 

 

 

 

 

  



УГОДА № ___ 

 

на проведення практики  студентки(та) кафедри  соціально-гуманітарної та 

фундаментальної підготовки Західнодонбаського    інституту     

Міжрегіональної     Академії     управління      персоналом 

 

    м. Павлоград                         «______» ___________ 20____ року 

 

Ми,  що  нище  підписалися  з  однієї  сторони  Західнодонбаський   інститут 

Приватне акціонерне товариство «Вищий заклад «Міжрегіональної Академії 

управління персоналом» в особі директора  Житник  Н.В. що діє на підставі 

«Доручення»  і другої сторони 

____________________________________________________________________

________________________, що діє на підставі 

________________________уклали між собою цю угоду на проведення 

практики студентки (та). 

1.База практики зобов’язується : 

1.1.Прийняти студентку(та) _________________на практику згідно з 

календарним планом 

Група _________________________ 

Вид практики - _______________________ 

Строки практики – з «___» _________20___ року по «__» __________20___  

року     

1.2. Надіслати   до  Вищого  навчального   закладу    повідомлення   

встановленого зразка про прибуття на практику студентки(та). 

1.3. Призначити  наказом  кваліфікованого  спеціаліста  для безпосереднього 

керівництва практикою. 

1.4. Створити необхідні умови для виконання студенткою(том)  Програми 

практики , не  допускати  використання  її(його)  на посадах  та  роботах,  що  

не відповідають програмам практики та майбутній спеціальності. 

1.5.Забезпечити   студентці(ту)   умови   безпечної   роботи  на  кожному 

робочому  місці.   Проводити   обов’язкові   інструктажі   з  охорони  праці  

(вводний  та  на   робочому   місці ).   

В  разі  потреби  навчати   студентів – практикантів     безпечних     методів    

праці. Забезпечити   спецодягом, запобіжними  засобами,  лікувально-профілак 

тичним обслуговуванням за нормами встановленими для штатних працівників. 

1.6. Надати  студентці (ту)  і керівнику практики від навчального закладу 

можливість    користуватися    лабораторіями,   кабінетами,   бібліотеками, 

технічною та іншою документацією необхідною для виконання Програми 

практики. 

1.7. Забезпечити облік виходу на роботу студентки (та). Про всі порушення  

трудової  дисципліни,  внутрішнього  розпорядку  та  інші порушення  

повідомляти навчальний заклад.  

1.8. Після закінчення практики дати характеристику студентці(ту) в котрій 

відобразити якості підготовленого ним(ю) звіту. 

1.9.    Додаткові умови. 

2.   Вищий навчальний заклад зобов’язується : 



2.1.За  два  місяці  до  початку  практики  надати  базі  практики   для 

погодження  Програму практики, а  не  пізніше,  ніж  за  тиждень список 

студентів, які направляються на практику. Призначити  керівником 

кваліфікованого викладача. 

2.2.Забезпечити додержання студенткою(том) трудової дисципліни і правил 

внутрішнього  розпорядку.  Брати  участь  у  розслідуванні  комісією бази 

практики нещасних випадків. 

3. Відповідальність сторін за невиконання угоди: 

3.1.Сторони   відповідають   за  невиконання  покладених  на    них  обов’язків   

щодо   організації   та  проведення  практики  згідно трудового законодавства 

України. 

3.2. Всі  суперечки,  що  виникли  між сторонами  за цією  угодою вирішуються 

у встановленому порядку. 

3.3.Угода набуває сили після її підписання сторонами. 

3.4.Угода складена у двох примірниках по одному -  базі практики і вищому 

навчальному закладу. 

4.Варіант проведення практики – безоплатний. 

5.Місце знаходження сторін : 

Навчальний заклад – м. Павлоград  вул.  Дніпровська 400/ 1 

База практики     ______________________________________________ 

 

Директор  ЗІ  ПрАТ «ВНЗ «МАУП»         База практики                                 

__________________Житник Н.В.            ____________________________ 

   

«____»    ___________20____ року          «_____»_____________20__року 

 

М.П.                                                            М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 

( надсилається через 3 дні після прибуття студентки (та ) на практику) 

 

              № ______ від «____» ____________20_____ року 

 

Студентка (т)  Західнодонбаського  інституту   Приватного акціонерного 

товариства  « Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління 

персоналом»            ___________________________________________ 

                 (  П.І.Б ) 

Курс____________ Група ______________ Напрям  ____________  підготовки 

Спеціальність __________________ Прибула (в)  « _____» ___________ 20__ року 

до __________________________________________________________________ 

                        ( назва підприємства, установи ) 

і приступив(ла) до проходження _________________________( вид практики ) 

 

 

Наказом по підприємству (організації , установі ) від « ___» _____ 20 __року 

 

 

Строки практики з « ___» _________20___року по « ____» _______20__ року 

 

Керівником практики від підприємства призначено ______________________ 

______________________________________________________________________ 

                              ( посада, П.І.Б )  

 

 

 

Керівник підприємства (організації, установи ) ___________   ______________ 

___________________________________________    (підпис)    ( посада, П.І.Б)  

                                                                                        М.П 

             Дата « ____»  ____________20____року 

 

 

 

 

  



ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

Західнодонбаський інститут 

Кафедра соціально-гуманітарної підготовки та права 

 

 

 

 

 

 

Щоденник практики 

 

 

 

 
Студент  - _______________________________ 

 

Навчальний підрозділ  - Західнодонбаський інститут МАУП 

 

Група – _______________________________ 

 

Спеціальність - ________________________ 

 

 

 

 

 

                                         

                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлоград 20____ 

 

  



Календарний  

план проходження практики 

 
 

 

№ з/п 

 

Назви робіт 

Запланована кількість годин    

протягом тижня 

 

          

1.  

 

        

2.  
 

        

3.  
 

        

4.  

 

 

        

5.  
 

 

        

6.  
 

 

        

7.  

 

 

        

8.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписи керівників практики: 

 

Від  ЗІ  МАУП ______________ Сидоркіна Р.Д. 

Від  бази практики _______________  

  



Звіт 

про виконання програми практики 

 
 

 

Дата 

 

 

 

Назва виконаних робіт 

 

Зауваження 

керівника 

 

Підпис керівника 

практики 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

  



ВІДГУК 
керівника практики від підприємства 

і оцінка роботи студента 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 
Оцінка з практики  «____________» 

 

Підпис керівника практики  
від бази практики ____________     

 

«__» _________20__р. 
 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

  



ВИСНОВОК 

керівника практики від Західнодонбаського інституту Мауп 

про роботу студента 

 

 

__________________________ 

________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Підпис керівника практики від Західнодонбаського інституту  МАУП  

____________ Сидоркіна Р.Д. 
 

«__» _________20____р. 

 
Залікова оцінка з практики  «_____________»  

Члени комісії: __________ 

                         __________ 
 

 
 

 

  



ПЕРЕЛІК 

додатків до звіту 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______________________________________________ 

_____________________________________________________

_________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______________________________________ 


