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І ВСТУП

Програма  виробничої  практика  підготовлена  для  здобувачі   зі
спеціальності  081  Право  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодший
спеціаліст.

Виробнича практика є обов’язковим завершальним етапом навчання і
проводиться  після  засвоєння  здобувачами  теоретичного  курсу  навчання
навчального  плану  підготовки  молодших  спеціалістів  спеціальності  081
Право.

В  програмі  відображено:  цілі  і  завдання  практики,  обов’язки
здобувача-практиканта,  керівника  з  практики  від  установи  (організації)  і
керівника з практики від університету; перелік індивідуальних завдань для
практики; вимоги до звіту здобувача і керівника практики від університету.

Крім того, зразки документів, які необхідні студенту для оформлення
звіту представлено у вигляді додатків до програми. 

Здобувачі перед проходженням практики зобов'язані ознайомитись з
програмою практики і виконувати вимоги, які зазначені в ній.   



2. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ
Мета виробничої практики:

1. Оволодіння  здобувачами  сучасними  методами,  формами  організації  та
знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії.

2. Формування  у  них,  на  базі  одержаних  у  вищому  навчальному  закладі
знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під
час конкретної роботи в реальних виробничих умовах.

3. Виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх
застосовувати в практичній діяльності.

Завдання виробничої практики:
1. Закріплення,  систематизація,  поглиблення  знань,  одержання  фахових

умінь і навичок із спеціальності;
2. Оволодіння сучасними формами та методами правової, документаційної,

управлінської, економічної роботи;
3. Перевірка  можливостей  самостійної  роботи  в  умовах  конкретного

підприємства, установи, організації на посадах, передбачених освітньо –
професійною програмою;

4. Формування  та  закріплення  практичних  умінь  та  навичок  під  час
виконання конкретних видів робіт;

5. Виховання потреби систематично поновлювати власні знання та творчо їх
застосовувати на практиці.

За  результатами  проходження  виробничої  практики  здобувач
повинен:
-  користуватися  нормами  Конституції  України,  джерелами  права  та
конкретними нормами права;
- орієнтуватися в системі діючого законодавства України;
- аналізувати зміст правових документів, 
- з'ясувати для себе та пояснити іншим зміст норми права,
- застосовувати на практиці норми права;
-  аргументовано  висловлювати  свою  думку,  користуватися
правничою літературою, термінологією;
- складати службові документи;
- проводити довідково-інформаційну роботу із законодавства;
- готувати висновки, довідки;
- вміти складати, використовувати процесуальні документи. 



3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗДОБУВАЧА-ПРАКТИКАНТА

1. Здобувач  до  початку  практики  повинен  отримати  в  цикловій  комісії
юридичних дисциплін  направлення. (Додаток 1)

2. Здобувач  до  початку  практики  повинен  отримати  в  цикловій  комісії
юридичних дисциплін щоденник з практики (Додаток 2),  індивідуальне
завдання.

3. Після прибуття на місце проходження практики здобувач зобов’язаний:
- здати направлення на практику до відділу кадрів установи (організації);
- зробити відмітку про прибуття на практику в щоденнику;
- ознайомитись  з  наказом  про  проходження  практики  про  призначення

керівника практики від установи (організації);
- з’ясувати, з керівником практики від установи (організації), свої обов’язки

під час практики, оформити необхідні документи тощо.
4. Під час практики здобувач повинен:
- суворо дотримуватись правил охорони праці;
- чітко  виконувати  правила  внутрішнього  розпорядку  в  установі

(організації);
- при користуванні службовими матеріалами (документами) дотримуватись

встановлених правил та порядку;
- регулярно записувати в щоденник зміст виконаної роботи;  свої враження

про функціонування (діяльність) установи (організації);
- на базі  практичного  досвіду  та  вивчення  особливостей  функціонування

(діяльності) установи (організації) здійснювати підбір матеріалів для звіту
з практики;

- на  основі  зібраних  матеріалів,  щоденника  та  робочого  зошиту  скласти
детальний звіт про практику та подати його на підпис керівнику практики
від установи (організації).

5. В останній день практики здобувач зобов’язаний зробити у відділі кадрів
запис у щоденнику про вибуття з установи (організації).

6. Після закінчення практики здобувач повинен подати в  циклову комісію
юридичних дисциплін такі документи:

- щоденник з усіма відмітками;
- звіт про практику зі всіма необхідними додатками

Оцінюється практика  в цикловій комісії  юридичних дисциплін при
захисті   на  основі  аналізу  всіх  матеріалів,  поданих здобувачем,  висновків
керівників практики від установ та співбесіди зі студентом.
7. Несвоєчасне подання звіту з практики, неявка на захист є підставою для

незадовільної оцінки. 



4. ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА З ПРАКТИКИ ВІД УСТАНОВИ
(ОРГАНІЗАЦІЇ)

Керівник з практики від установи (організації) призначається наказом
керівника установи (організації).

Керівник з практики від установи (організації) зобов’язаний:
1. Прийняти здобувачів на практику.
2. Надіслати  до  вищого  навчального  закладу  повідомлення  встановленого

зразка про прибуття на практику здобувача. (Додаток 3)
3. Створити  необхідні  умови  для  використання  здобувачами  програми

практики,  не  допускати  використання  їх  на  посадах  та  роботах,  що не
відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

4. Пам'ятати, що робочий час здобувача не повинен дорівнювати робочому
часу  звичайного  працівника.  Щоденна,  щотижнева  робота  не  повинна
бути  більше  ніж  академічні  години,  які  студент  витрачає  під  час
навчальних занять. Щоденна робота для студента-практиканта не повинна
перевищувати 6 годин, а щотижнева - 30 годин при 5-денному робочому
тижні. 

5. Забезпечити  студентам  умови  безпечної  роботи  на  кожному  робочому
місці. Проводити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на
робочому  місці.  У  разі   потреби  навчати  здобувачів-практикантів
безпечних методів праці. 

6. Не  допускати  виконання  здобувачем  особистих  доручень  працівників
установи (організації).

7. Надати здобувачам-практикантам і керівникам практики від навчального
закладу  можливість  користуватись  кабінетами,  бібліотеками,
документацією, необхідною для виконання програми практики.

8. Забезпечити  облік  виходу  на  роботу  здобувачів-практикантів.  Про  всі
порушення трудової  дисципліни,  внутрішнього  розпорядку  та  про  інші
порушення повідомляти вищий навчальний заклад.

9. Надати  студенту  скласти  графік  проходження  практики,  оформлений  в
довільній формі.

10. Особисто  або  за  допомогою  компетентних  працівників  ознайомити
студента  з  характером  діяльності  установи  (організації),  її  структурою,
організацією управління та особливостями праці.

11. Організувати надання студентам-практикантам інформації, необхідної для
виконання завдань на практику.

12. Систематично  перевіряти  роботу  практикантів,  роз’яснювати  порядок
виконання кожного завдання, контролювати записи в щоденнику.

13. Перевіряти своєчасність  виходу  здобувачів  на роботу  та  раціональність
використання ними робочого часу.

14. Регулярно проводити консультації з питань, які виникають у студентів в
процесі збору інформації для звіту.

15. Перевірити  і  оцінити  звіт,  щоденник  здобувача  з  практики  та  зробити
висновки за результатами практики в цілому.

16. Після закінчення практики надати характеристику на кожного студента-
практиканта, в якій у тому числі відобразити якість підготовленого ним



звіту  ТА  РЕКОМЕНДОВАНУ  ОЦІНКУ.  Характеристика  з   підписом  і
печаткою оформлюється в щоденнику.

17. За наявності  можливості  прийняти участь в роботі  комісії  з  підведення
підсумків практики.

5. ОБОВ’ЯЗКИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погоджен-
ня програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список здобувачів,
які направляються на практику.
2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
3. Забезпечити  додержання  здобувачами  трудової  дисципліни  і  правил
внутрішнього  розпорядку.  Брати  участь  у  розслідуванні  комісією  бази
практики нещасних випадків,  якщо вони сталися  з  студентами під  час
проходження практики.
4. Укласти угоду на проведення практики здобувачів вищих навчальних
закладів (Додаток 4)

6. ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД УНІВЕРСИТЕТУ

Керівник з практики від навчального закладу призначається  з числа
найдосвідченіших викладачів.

Керівник з практики від навчального закладу зобов’язаний:
1. Інструктувати здобувачів про порядок проходження практики та обов'язки

студента-практиканта.
2. Узгодити обране здобувачем індивідуальне завдання на практику.
3. Допомогти  здобувачу  скласти  графік  проходження  практики  та

контролювати його виконання.
4. Консультувати та контролювати підготовку здобувачем звіту з практики.
5. Консультувати  студентів  з  питань,  що  виникають  у  них  в  процесі

практики та збору інформації для звіту.
6. Перевірити та оцінити звіт з практики здобувача.
7. Приймати участь у проведенні захисту з  практики.
8. Надати голові циклової комісії юридичних дисциплін письмовий звіт про

проходження практики кожною групою.



7. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА КРІТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ

-       здобувачі готують звіти з практики,  погоджують їх з керівниками від
баз практики й здають  керівникові від університету в перший день початку
теоретичного навчання (або перший день сесії);

-       оцінка за практику виставляється за результатами виконання програми
практики та індивідуальних завдань особисто виконаних студентом під час
практики;
-       звіт  щодо  практики  захищається  на  засіданні  циклової  комісії,
призначеною  головою  комісії.  Під  час   захисту  звіту  студент  має
охарактеризувати  особисто  виконану  роботу,  критично  оцінити  практику,
показати  знання  з  теорії  і  практики  організації  роботи  на  базі  практики,
запропонувати  і  довести  обгрунтованість  та  доцільність  своїх  пропозицій
щодо її вдосконалення,
-    при оцінці підсумків роботи здобувача - практиканта циклова комісія бере
до уваги зміст, хід його захисту та відгук керівника від бази практики.

     Після захисту звіт зберігається на відповідній цикловій комісії протягом
трьох років відповідно до номенклатури комісії.

     Оцінка за практику за чотирибальною схемою ("відмінно", "добре",
"задовільно",  "незадовільно")  вноситься  до  заліково  -  екзаменаційної
відомості та до залікової книжки здобувача за підписом  керівника практики.

Критерії оцінювання практики:
ОЦІНКА «ВІДМІННО» - Здобувач у повному обсязі володіє професійними
знаннями. Має достатні  практичні навички, здатність застосовувати знання,
в  практичній  діяльності.  Самостійно  правильно  виконує  всі  прийоми  і
технологічні операції, пов’язані з юридичною діяльністю. Вміє тлумачити та
застосовувати  закони  та  інші  нормативно  –  правові  акти.  Юридично
правильно кваліфікує факти та обставини. Розробляє документи правового
характеру,  здійснює правову експертизу нормативно – правових актів,  дає
кваліфіковані  юридичні  заключення  та  консультації.  Бездоганно  виконує
практичні  завдання  як  з  використанням  типового  алгоритму  дій,  так  і  за
самостійно  розробленим  алгоритмом.  Повністю  виконує  або  перевиконує
норми  завдань.  Результат  виконаної  роботи  відповідає  діючим  якісним  і
кількісним показникам або може бути  кращим за  них. Забезпечує високий
рівень  організації  праці  і  робочого  місця.  Здатен  до  самокерування  при
навчанні  і  має  творчій   підхід  у  роботі  як  у  простих  так  і  у  виняткових
ситуаціях.

ОЦІНКА  «ДОБРЕ»  -  Здобувач  у  повному  обсязі  володіє  професійними
знаннями. Має достатні  практичні навички, здатність застосовувати знання,
в  практичній  діяльності.  Самостійно  правильно  виконує  прийоми  і
технологічні  операції,  пов’язані  з  юридичною  діяльністю,  в   поодиноких
випадках  припускається  незначної  помилки.  При тлумаченні,  застосуванні
нормативно – правових актів, при кваліфікації фактів та обставин, розробці



документів  та  наданні  консультацій  іноді  допускає  незначні   помилки.
Виконує практичні  завдання   з  використанням типового  алгоритму дій.  В
процесі  роботи  допускає  незначні  неточності,  які  самостійно  виявляє  і
виправляє. Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним і
кількісним показникам.

ОЦІНКА  «ЗАДОВІЛЬНО»  -  Здобувач  не  в   повному  обсязі  володіє
професійними знаннями.  Має не достатні  практичні навички, та не завжди
застосовує знання,  в  практичній діяльності.  Правильно виконує прийоми і
технологічні операції,  пов’язані з юридичною діяльністю під керівництвом
викладача.  При  самостійному   тлумаченні,  застосуванні  нормативно  –
правових актів, при кваліфікації фактів та обставин, розробці документів та
наданні  консультацій  допускає  помилки.  Виконує  практичні  завдання   з
використанням  типового  алгоритму  дій.  В  процесі  роботи  допускає
неточності, які самостійно виявити і виправити не може. Результат виконаної
роботи  не  в  повному  об’ємі   відповідає  діючим  якісним  і  кількісним
показникам.

ОЦІНКА  «НЕЗАДОВІЛЬНО»  -  Здобувач    має  обмежений  обсяг  знань,
володіє матеріалом в неповному обсязі, значну частину матеріалу відтворює
на  репродуктивному   рівні.  Недостатньо  усвідомлено  користується
нормативно  –  правовими  актами.  Не  може  самостійно   тлумачити  і
застосувати  норми законів,  при кваліфікації  фактів  та  обставин,  розробці
документів  та  наданні  консультацій  робить    значні  помилки.  Допускає
значну кількість помилок, які самостійно виправити в більшості випадків не
може. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі.
Результат  роботи  відповідає  мінімальним  діючим   кількісним  і  якісним
показникам. Несе часткову відповідальність за своє навчання

Здобувачу,  який не  виконав  програму практики з  поважних причин,
підтверджених  документально,  може  бути  надано  право  й  повторного
проходження за індивідуальним графіком з фінансуванням всіх витрат на її
організацію та проведення фізичними чи юридичними особами за окремим
кошторисом

Здобувач,  який не виконав програму практики з неповажних причин
або за підсумками її повторного проходження отримав в комісії незадовільну
оцінку, відраховується з університету

Підсумки практики обговорюються на засіданні циклової комісії після
її  закінчення,  а  загальні  підсумки  всіх  практик  підводяться  на  радах
факультетів  (Вченій  раді  університету)  не  рідше  одного  разу  протягом
навчального року.

За загальними підсумками кожної практики циклова комісія подає на
розгляд  педагогічної  ради  письмовий звіт  за  встановленою формою,  який
зберігається протягом п'яти років.



8. ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Перед  вибуттям  з  навчального  закладу  до  місця  проходження
практики  здобувач  обов'язково  має  відвідати консультацію  по
проходження практики.

Під час консультування проводиться:
- доведення  до  відома  здобувачів  термін  проходження  практики,  цілі  та

задачі проходження практики, вимоги до здобувачів, правила поведінки в
установі (організації), обов'язки студентів;

- узгодження теми індивідуальних завдань;
- видача щоденників з практики, пояснення вимог до їх оформлення;
- повідомлення  про  дату  проведення  звітної  конференції  та  вимоги  до

захисту Звіту з практики;
- вирішення  інших  організаційних  питань  та  надання  відповідей  на

запитання студентів.
Проходження студентами виробничої практики має супроводжуватись

виконанням індивідуального завдання.
Індивідуальне  завдання  включене  в  програму  з  метою  надбання

студентом  під  час  проходження  практики  умінь  та  навичок  самостійного
вирішення  організаційних,  виробничих,  наукових  та  інших  задач,  більш
глибокого  дослідження  певного  проблемного  питання.  Виконання
індивідуального  завдання  має  на  меті  організувати  та  конкретизувати
діяльність студента під час проходження практики. 

Під  час  проходження  практики  здобувач  вивчає  діяльність
підприємства і  працівників, фіксує спостереження і проведені дії у робочих
зошитах.



8.1 Перелік орієнтовних індивідуальних завдань з виробничої практики.

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ПІДПРИЄМСТВ
(УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ)

1. Здобувач  повинний  ознайомитися  з  теоретичними положеннями
навчальної літератури щодо певної галузі права, нормативно – правовими
актами,  що  регулюють  діяльність,  правове  положення  підприємства,
установи, організації у певній сфері діяльності.

2. Визначити  структуру,  штатну  структуру,  напрямки  діяльності  та
повноваження  підприємства  (установи,  організації).  Ознайомитись  та
охарактеризувати  організаційні  документи  установи  (підприємства,
організації): статут, положення, правила, інструкції.

3. Інформація  про  керівника  підприємства  (установи,  організації):  освіта,
стаж роботи,  професійні  досягнення,  державні  нагороди тощо.  По мірі
можливості. 

4. Проаналізувати  нормативно-правові  акти,  документи  стосовно  охорони
праці.

5. Проаналізувати правила внутрішнього розпорядку установи.
6. Проаналізувати  колективний  договір  підприємства  (установи,

організації).  Вказати  сторони,  зміст,  строк  дії,  реєстрація,  реквізитне
оформлення документу.

7. Визначити  посадові  обов'язки  працівників  підприємства  (установи,
організації), надати характеристику посадовим інструкціям.

8. Охарактеризувати  ведення  діловодства  на  підприємстві  (установі,
організації). Проаналізувати види документів, які складаються в установі.

9. Визначити  та  охарактеризувати  взаємодію  підприємства  (установи,
організації)  з  державними  та  контролюючими органами.  Визначити  та
охарактеризувати  систему  контролю  за  діяльністю  підприємства
(установи, організації).

10. Визначити  та  проаналізувати  організацію  роботи  з  громадянами
(відвідувачами),  якщо  установа,  підприємство,  організація  має  такий
напрямок роботи. 

11. Охарактеризувати  роботу  юридичної  служби  (відділу,  бюро)  на
підприємстві  (установі,  організації).  Визначити  та  охарактеризувати
повноваження  і  посадові  обов'язки  юрисконсульта  підприємства
(установи, організації).

Увага! Загальні завдання виконуються студентами у перші 2 дні практики. 

ІІ НОТАРІАТ
1. Визначити  та  охарактеризувати  законодавство,  яке  регулює  діяльність

нотаріуса.
2. Визначити повноваження і охарактеризувати роботу  нотаріуса.
3. Визначити  та  охарактеризувати  нотаріальні  документи  і  порядок  їх

оформлення.
4. Визначити та охарактеризувати дії нотаріуса при посвідченні правочинів.



5. Визначити та охарактеризувати дії нотаріуса при вчиненні правочину про
відчуження та заставу майна.

6. Визначити  та  охарактеризувати дії  нотаріуса  при посвідченні  заповіту,
внесенні змін до нього та його скасуванні.

7. Визначити  та  охарактеризувати  дії  нотаріуса  при  посвідченні
довіреностей, припиненні та скасуванні довіреностей.

8. Визначити та охарактеризувати дії нотаріуса при посвідченні фактів.
9. Визначити  та  охарактеризувати  дії  нотаріуса  при  засвідченні  вірності

копій  документів  і  витягів  з  них,  засвідченні  справжності  підписів  на
документах     

10. Визначити  та  охарактеризувати  дії  нотаріуса  при  засвідченні  вірності
перекладу. 

11. Визначити  та  охарактеризувати  дії  нотаріуса  при  вжитті  заходів  щодо
охорони спадкового майна. 

12. Визначити  та  охарактеризувати  дії  нотаріуса  при  видачі  свідоцтв  про
право на спадщину.

13. Визначити  та  охарактеризувати  дії  нотаріуса  при  видачі  свідоцтв  про
право  власності  на  частку  в  спільному  майні  подружжя  в  разі  смерті
одного з подружжя .

14. Визначити  та  охарактеризувати  дії  нотаріуса  при  видачі  свідоцтв  про
придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів); при видачі свідоцтв про
придбання  майна  з  прилюдних  торгів  (аукціонів),  якщо  вони  не
відбулися. 

15. Визначити  та  охарактеризувати  дії  нотаріуса  при  видача  свідоцтва
виконавцю заповіту. 

16. Визначити  та  охарактеризувати  дії  нотаріуса  при  накладанні  та  знятті
заборони  щодо  відчуження  нерухомого  майна  (майнових  прав  на
нерухоме  майно)  і  транспортних  засобів,  що  підлягають  державній
реєстрації. 

17. Визначити  та  охарактеризувати дії  нотаріуса  при вчиненні  виконавчих
написів; протестів векселів; морських протестів. 

18. Визначити та охарактеризувати дії нотаріуса при прийнятті на зберігання
документів; передачі заяв. 

19. Визначити  та  охарактеризувати  дії  нотаріуса  при  прийнятті  у  депозит
грошових сум та цінних паперів; видачі дубліката документа. 

20. Охарактеризувати  порядок  оформлення  і  реєстрації  нотаріальних
документів.

21. Складання нотаріальних документів. 

ІІІ ПРОКУРАТУРА
1. Надати характеристику системи прокуратури України.
2. Надати характеристику статусу прокурора.
3. Визначити і охарактеризувати організаційну структуру прокуратури.
4. Визначити  і  охарактеризувати  повноваження  працівників  органів

прокуратури.



5. Надати  характеристику  дій  прокурорів  щодо  підтримання  державного
обвинувачення в суді;

6. Визначити і охарактеризувати форми і методи прокурорського нагляду  за
додержанням  законів  органами,  що  провадять  оперативно-розшукову
діяльність, дізнання, досудове слідство;

7. Визначити і охарактеризувати форми і методи прокурорського нагляду  за
додержанням  законів  при  виконанні  судових  рішень  у  кримінальних
справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру,
пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

8. Визначити  і  охарактеризувати   діяльність  прокурора  щодо
представництва  інтересів  громадянина  або  держави в  суді  у  випадках,
визначених  Законом;

9. Визначити  порядок  оформлення  та  реєстрації  документів  в  органах
прокуратури, і охарактеризувати контроль за їх виконанням.

10. Складання документів в прокурорській діяльності.

IV  СУД
1. Визначити  та  охарактеризувати  законодавство,  яке  регулює  діяльність

працівників суду.
2. Охарактеризувати здійснення правосуддя у справах, провадженні.
3. Охарактеризувати планування і організацію роботи суду. 
4. Охарактеризувати  роботу  по  зверненню  громадян  відповідно  до

компетенції суду, передбаченою законодавством України.
5. Визначити та охарактеризувати роботу канцелярії суду.
6. Визначити  та  охарактеризувати  ведення  судового  діловодства  і

оформлення справ, які надходять до суду.
7. Охарактеризувати  порядок  складання  статистичної  звітності   роботи

суду.
8. Складання документів суду.

V У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ

1. Визначити  та  охарактеризувати  повноваження  і  роботу  місцевих
державних адміністрацій (районних, обласних).

2. Визначити та охарактеризувати нормативні акти, які регулюють роботу
місцевих державних адміністрацій (районних, обласних).

3. Визначити та охарактеризувати повноваження і роботу органів місцевого
самоврядування (сільських, селищних та міських рад).

4. Визначити та охарактеризувати нормативні акти, які регулюють роботу
органів місцевого самоврядування (сільських, селищних та міських рад).

5. Складання документів  діяльності органів місцевого самоврядування.

VІ АДВОКАТУРА
1. Визначити  та  охарактеризувати  нормативні  акти,  які  регламентують

діяльність адвокатів, помічників адвокатів, Ради адвокатів.
2. Характеристика видів адвокатської діяльності:



- надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань,
правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, держави;
-  складення  заяв,  скарг,  процесуальних  та  інших  документів  правового
характеру;
- захист прав,  свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого,
підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається
застосування  примусових  заходів  медичного  чи  виховного  характеру  або
вирішується  питання  про  їх  застосування  у  кримінальному  провадженні,
особи,  стосовно  якої  розглядається  питання про видачу  іноземній державі
(екстрадицію),  а  також  особи,  яка  притягається  до  адміністративної
відповідальності  під  час  розгляду  справи  про  адміністративне
правопорушення;
- надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні;
-  представництво  інтересів  потерпілого  під  час  розгляду  справи  про
адміністративне правопорушення, прав і обов’язків потерпілого, цивільного
позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні;
-  представництво  інтересів  фізичних  і  юридичних  осіб  у  судах  під  час
здійснення  цивільного,  господарського,  адміністративного  та
конституційного  судочинства,  а  також в  інших державних  органах,  перед
фізичними та юридичними особами;
-  представництво  інтересів  фізичних  і  юридичних  осіб,  держави,  органів
державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування  в  іноземних,
міжнародних  судових  органах,  якщо інше  не  встановлено  законодавством
іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та
інших  міжнародних  організацій  або  міжнародними  договорами,  згода  на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
- надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних
покарань.
3. Визначити та охарактеризувати діловодство в установах адвокатури.
4. Складання документів адвокатської діяльності.

VІ   ЮРИДИЧНА КЛІНІКА УНІВЕРСИТЕТУ
1. Участь у проведенні  теоретичних та практичних занять  за  результатами
діяльності юридичної клініки.
2. Участь у проведенні правоосвітніх,   правороз'яснювальних   та   інших
навчально-практичних заходів.
3. Участь у  наданні безоплатної правової допомоги з питань захисту прав і
свобод людини  та  організацій  з усіх галузей права відповідно до чинного
законодавства  України  (студенти,  які  навчаються  на  освітньо-
кваліфікаційному рівні “молодший спеціаліст”відповідно до Положення про
Юридичну клініку університету, можуть займати посаду слухача клініки, які



безпосередньо  не  проводить  консультації  з  клієнтом,  а  допомагає
консультанту).
4. Проведення роботи  з документами правового характеру і базами даних.
5. Участь у підготовці й  поширенні публікацій для населення з актуальних
правових питань.
6. Участь у співпраці з представниками державних і недержавних органів та
організацій.
7.   Участь  у  проведенні  науково-практичних      конференцій,  семінарів,
тренінгів та  інших  заходів   з   актуальних   правових   питань.
8.  Участь  у проведенні роботи з систематизації й аналізу судової практики
України,  рішень   Європейського   Суду   з   прав   людини,    вирішення
юридичних  питань  у  правоохоронних  органах,  органах  державної  влади  і
місцевого самоврядування.
9. Участь у     співробітництві з    іншими    юридичними   клініками   вищих
навчальних  закладів  України  та  за  межами  держави,  з  установами,  що
надають безоплатну правову допомогу.



8.2 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА  ЛІТЕРАТУРА

I. Нормативно-правові акти:

                                                                    Кодекси

1. Конституція України : від 28 червня 1996 р. № 254 к 
2. Господарський кодекс України : Закон України від 16. 01. 2003р., № 436- IV 
3. Господарський  процесуальний  кодекс  України  :  Закон  України  від  6  листопада
1991 року,    N 1798-XII
4. Кодекс адміністративного судочинства України :  Закон України від  6 липня 2005
року,  N 2747-IV 
5. Кодекс законів про працю України :  Закон України від 10.12.1971 р., № 322-VIII 
6. Кримінальний Кодекс України : Закон України від  5 квітня 2001 року, N 2341-III  
7. Кримінально-процесуальний кодекс України : Закон України від  13 квітня 
2012року, № 4651-VI 
8. Сімейний кодекс України : Закон України від 10 січня 2002 року № 2947-III
9. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року ,  N 435-IV  
10. Цивільно-процесуальний Кодекс України  : Закон України від 18 березня 2004 року,  N
1618-IV
11. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 р.,
№ 8073-X

Закони України
11 Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України  від 16.04.1991р., № 960-12 
12. Про колективні договори і угоди :   Закон України від 1 липня 1993 р. 
13.  Про  прокуратуру   :  Закон  України  від  14  жовтня  2014  року,   
№ 1697-VII 
14. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від  5 липня 2012 року, №
5076-VI 
15. Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994р.,  N 4038-XII
16.  Про  Національну  поліцію   :  Закон  України  від  2  липня  2015  року  
№ 580-VIII  
17. Про державну виконавчу службу : Закон України від 24.03.1998р., № 202/98 
18. Про виконавче провадження : Закон України від  21 квітня 1999 року,  N 606-XIV 
19. Про нотаріат : Закон України від 2 вересня 1993 року,  N 3425-XII  
20. Про зайнятість населення :   Закон України від 05.07.2012 р.,  № 5067-VI
21. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні ]:  Закон України від 21 березня
1998 р. N 875-XII .
22. Про судоустрій і статус суддів :  Закон  України від  7 липня 2010 року ,  N 2453-VI 
23. Про засади державної мовної політики :  Закон від 03 липня 2012 року,  № 5029-
VI 
24.  Про  Національний  архівний  фонд  і  архівні  установи  :  Закон  України  від  24
грудня 1993 року,  N 3814-XII 
25. Про інформацію  ]:  Закон України від 2 жовтня 1992 року,  N 2657-XII  
26. Про електронні документи та електронний документообіг :  Закон від 22 травня 2003
року,  N 851-IV
27. Про електронний цифровий підпис :   Закон від 22 травня 2003 року,  N 852-IV
28. Про доступ до публічної інформації :  Закон України від13 січня 2011 року, N 2939-VI
29. Про державну таємницю :  Закон України від 21 січня 1994 року,  N 3855-XII 
30. Про обов'язковий примірник документів :  Закон України від 9 квітня 1999 року,
N 595-XIV  
31. Про звернення громадян  :   Закон України від 2 жовтня 1996 року,  № 393/96-
ВР 



32.  Про гарантії  держави щодо  виконання  судових  рішень  : Закон  України  від  5
червня 2012 року, № 4901-VI 
33.  Про внесення змін до деякіх законодавчих актів  України щодо посилення гарантій
незалежності суддів  : Закон України  5 червня 2012 року, № 4874-VI 
34.  Про  державну  службу   :  Закон  України  10  грудня  2015  року  
№ 889-VIII 
35. Про судовий збір: Закон України від 8 липня 2011 року,  N 3674-VI
36.  Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 року,  N 4038-XII 
37. Про державну реєстрацію актів цивільного стану  : Закон України від 1 липня
2010 р., № 2398-VI.

Підзаконні нормативно-правові акти:
1.  Положення  про  порядок  повідомної  реєстрації  галузевих  і  регіональних  угод,
колективних  договорів  :    Затверджене  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  5
квітня 1994 р. № 225 
2.  Положення  про  порядок  укладення  контракту  з  керівником  підприємства,  що  є  у
загальнодержавній власності, при найманні на роботу : Затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203 
3.  Про  державну  реєстрацію  нормативних  актів  міністерств  та  інших  органів
державної виконавчої влади  [ Текст ]:  Указ Президента України від  3 жовтня 1992
року , N 493/92  
4.  Інструкція  про  порядок  ведення  трудових  книжок  на  підприємствах,  в  установах  і
організаціях.- Бюлетень норм.акт.міністерств і від.1991 р.- № 10.

5. Про проведення експертизи цінності документів: Постанова КМУ від 8 серпня 2007 р.,  
N 1004 // Офіційний вісник України.- 2007.- № 59.- С. 16.

Деякі питання документування управлінської діяльності: Постанова КМУ від 17 січня 2018 р. №
55  URL  :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF (дата  звернення:
01.09.2018).
6. Про трудові книжки працівників  [ Текст ]:  Постанова Кабінету Міністрів України від
27 квітня 1993 р. № 301 // ЗП Уряду України. - 1993. - № 10. - Ст. 197.

Навчальна література 
1. Адміністративне право : посіб. для підготовки до іспиту Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В.
В. Зуй та ін. ; за заг. ред. В. М. Гаращука. Х. : Право, 2016.  144 с
2. Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з практикумом): Підручник у
двох книгах; за заг ред С.Я. Фурси, Н.М. Бакаяново К.: Алерта, 2016. 864 с.
3. Болотна Н.Б.,Чанишева Г.У.Трудове право України: підручник К.:  Знання,  2001.
345 с.
4. Діденко  А.Н.  Сучасне  діловодство: Навч. посібник. К.: Либідь, 2006. 384 с. 
5. Катушинська Л.С.Організація юридичної служби в суспільному виробництві: Навчальний
посібник К., 2010.  197 с.
6. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник; за ред. В,Я. Тація, В.І. Борисова,
В.І. Тютюгіна.  Х: Право, 2015.528с.
7. Лапкін А.В. Організація  судових  та  правоохоронних  органів  України  :  навч.
посіб. у схемах Х. : Право, 2015.  166 с.
8. Молдован А.В., Добкіна К.Р. Юридична деонтологія. Навчальний посібник К.:
Алерта, 2015. 226с.
9. Нотаріат в Україні: Книга 1. Організація нотаріату з практикумом: підручник у 3 кни-
гах; за заг ред. С.Я. Фурси. К.: Алерта, 2015.484 с.
10. Стачинський Б.С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працюХ.:
Одиссей, 2008.  546 с. 
11. Тарасевич В.М. Економічна теорія: підручник К.:ЦНЛ, 2006.  784 с.



12. ТертишникВ.М.  Кримінальний процес України: підручник. К.:  Алерта,2017.
840с.
13. Цивільне право України. Загальна частина: підручник; за ред. О.В. Дзери, Н.С.  Кузнєцової,  
Р.А. Майданика. К.: Юрінком Інтер, 2017.976с.
14. Шевчук С.В. Практикум з української мови: Модульний курс: навч.посібникК. : 
Алетра, 2017.  298 с.
15. Ясинок М.М., Курило М.П.. Цивільне прцесуальне право України: Підручник К.:  
Алерта, 2016.  575с.

Інформаційні ресурси

                       

1. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua/

2. Верховний Суд України www.scourt.gov.ua

3. Вищий господарський суд 
України

http://www.arbitr.gov.ua/

4. Єдиний державний реєстр 
судових рішень

http://www.reyestr.court.gov.ua

5 Офіційний веб-портал 
Державної архівної служби 
України

http://www.archives.gov.ua/

http://www.reyestr.court.gov.ua/


9. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

9.1 Порядок оформлення щоденника практики. 
Щоденник практики - обов’язковий  документ практичної підготовки за

встановленою формою. Він оформлюється як викладачем, так і здобувачем-
практикантом.  Викладач  заповнює  всі  реквізити  і  розділи,  крім  розділу
«Робочі  записи  під  час  практики»,  який  заповнює  здобувач.  Щоденник
проходження практики відображає щоденну хронологію виконаних дій, які
здобувач самостійно виконує під час практики.  Щоденник здобувач отримує
під час проведення консультації перед початком практики і надає керівнику
наступного дня після завершення практики (у перший день навчання). Форма
щоденнику додається. 

9.2  Порядок  складання  й  оформлення  звіту  про  проходження
практики 

Звіт про проходження практики - обов’язковий  документ практичної
підготовки  за  встановленою  кафедрою  формою.  Він  повинен  мати  такі
структурні елементи:

1.Титульний аркуш.
2. Зміст.
3. Вступ.
4. Індивідуальне завдання.
5. Висновки.
6. Список використаних джерел та літератури.
7. Список додатків
8. Додатки.
У Звіті здобувач повинен стисло і конкретно описати свою роботу в

установі (організації), її результати, особистий досвід. Загальний обсяг Звіту
має  становити  30-35  сторінок  машинописного  тексту
(враховуючи додатки), 1,5 інтервалу.

Зразок титульного аркуша (Додаток 5)

Зразок Змісту (Додаток 6)

Вступ (не більше 2 сторінок).
Необхідно визначити  строки, мету, задачі та зміст практики. Назвати

базове підприємство, на якому проходить практика, надати його юридичну
адресу, характер діяльності, коротку історичну довідку. Дані про керівника
підприємства.  Стислу  характеристику  структурного  підрозділу,  в  якому
проходила практика (назва, керівник, склад працівників).

Індивідуальне завдання.
В  даному  розділі  студент-практикант  характеризує  виконану  роботу

відповідно до отриманого індивідуального завдання поденно. Кожний день
стажування необхідно починати так:



23 лютого 2014 р. – Нормативно-правове регулювання діяльності
адвоката.  Внутрішні  документи  підрозділу. Було  проаналізовано……
проведено……

 Аналіз виду роботи підтверджується додатками.

Висновок(не більше 2 сторінок). 
Студент має подати висновки в цілому по проведеній роботі. Стисло,

лаконічно перелічити  всі  види робіт,  які  були  виконані  під  час  практики.
Вказати на найбільш вдалі, на думку студента, результати, а також на види
діяльності, над якими слід студенту «попрацювати». За бажанням висловити
своє враження, почуття, що сподобалось, а що ні.

Список використаних джерел та літератури.
При виконанні будь-якої роботи, здобувач повинен користуватись як

нормативно-правовими актами, так і навчальною літературою. Використані
при  роботі  джерела  слід  навести  у  даному  розділі.  Оформлення  списку
джерел та літератури обов’язково робиться за правилами Вищої атестаційної
комісії   (ВАК).  Приклад  оформлення  бібліографічного  описання  джерел
(Додаток 7).

Список додатків
На окремому аркуші подається список додатків у вигляді:

Список додатків:
1. Посадова інструкція методиста кафедри в 1 прим., на 2 арк.
2. Копія протоколу засідання кафедри в 1прим., на 3 арк.

Додатки.
Додатки-це  копії  документів,  документи,  матеріали,  використані

студентом під час виконання завдань. 
Студент  може  інформацію представити  у  вигляді   таблиць,  схем  та

діаграм, які можуть ілюструвати індивідуальне завдання.
 Додатки  мають  наскрізну  нумерацію  аркушів  на  верхньому  березі

посередині  арабськими цифрами,  перша  сторінка  додатку  не  нумерується.
Крім того у  верхньому правому кутку першої сторінки додатку слід вказати
номер додатку відповідно до вищенаведеного Списку додатків  (Додаток 1
Додаток 2). 

На копіях документів обов’язково проставляється слово «Копія» вище
слова «Додаток 1».

9.3 Правила оформлення Звіту на комп’ютері.
Звіт  з  практики  обов’язково  має  бути  зброшурований  і  містити

наскрізну нумерацію сторінок. Номер сторінки проставляється на верхньому
березі  посередині  арабськими цифрами.  Номер сторінки на титульному не
проставляється.  Загальна  нумерація  починається  з  титульного  листка,  але
порядковий номер на ньому не ставиться. Додатки мають свою нумерацію.



Текст друкується шрифтом Тіmes New Roman через 1,5 інтервали 14
кеглем на одній сторінці стандартного аркуша А4.

На аркуші робляться поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм,
нижнє – 20 мм. Абзацні відступи дорівнюють 1,25 см.

Текст повинен бути вирівняний по ширині.
Кожний  розділ  звіту  починається  з  нової  сторінки.  Назва  розділу

друкується  великими  літерами,  «напівжирним»  шрифтом,  розміщується
зверху аркуша, посередині, без розділових знаків, наприклад:

5. ВИСНОВКИ
Назва  підрозділу  друкують  з  нового  рядка,  вирівнювання  по  лівому

краю, «звичайними» літерами, «напівжирний» шрифт.
Абзацні  відступи  між  заголовком,  підзаголовком  і  текстом  не

ставляться.
Великі за об’ємом додатки дозволяється друкувати через 1 інтервал, 10

шрифтом при дотриманні всіх інших правил друкування.
Таблиці, діаграми, ілюстрації, комп’ютерні диски.
У  звіті  для  відтворення  матеріалу,  може  бути  застосовані таблиці,

діаграми,  ілюстрації.  Відео  проведених  дій  може  бути  записано  на
комп’ютерних дисках.

Таблиці,  діаграми,  ілюстрації  слід  подавати  в  роботі  безпосередньо
після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Їх необхідно
називати і нумерувати, наприклад:

Таблиця 2. 
Штатний розклад фірми «Консул».

При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “Таблиця” і
номер  її  вказують  один  раз  справа  над  першою  частиною  таблиці,  над
іншими  частинами  пишуть  слова  “Продовження  табл.”  і  вказують  номер
таблиці, наприклад: “Продовження табл. 1.2”.

Кількість ілюстрацій, які наводяться у звіті, визначається їх змістом і
повинна  бути  достатньою  для  того,  щоб  надати  тексту  звіту  ясності  та
конкретності.  Всі  ілюстрації (фотографії,  схеми, діаграми тощо) називають
малюнками. Підпис під ілюстрацією завжди починається з початкової літери.
Точку  наприкінці  підпису  не  ставлять.  Всі  ілюстративні  матеріали
розміщують одразу ж після посилання на них.

Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах
розділу  за  винятком  ілюстрацій,  поданих  у  додатках.  Номер  ілюстрації
складається з номера розділу і  порядкового номеру ілюстрації,  між якими
ставиться крапка. Наприклад: “Рис. 1.2” (другий рисунок першого розділу).
Номер ілюстрації,  її  назва і  пояснювальні підписи розміщують послідовно
під ілюстрацією. Якщо в звіті подано одну ілюстрацію, то її нумерують за
загальними правилами. 

Комп’ютерні  диски  подаються  в  окремих  паперових  конвертах,  на
яких,  як  і  на  самих  дисках  вказують  назву  представленого  матеріалу  за
допомогою спеціального маркеру. Конверт вміщують у окремий файл, який
разом з  аркушами буде зброшурований. 



ЗВІТ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ

Керівник практики зобов’язаний представляти голові циклової комісії
письмовий  звіт   про  проходження  практики  не  пізніше  семи  днів  після
закінчення її терміну. (Форма звіту додається).



Додаток 1

Місце кутового штампа 
ЗВО  

               КЕРІВНИКУ
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ
/є підставою для зарахування на практику/

Згідно з угодою від „___” ________________________ 20___ року № ___, яку укладено з 
________________________________________________________________________________

(повне найменування підприємства, організації, установи)

направляємо на практику здобувачів (ча) ____ курсу, які (який) навчаються за напрямом підготовки 
(спеціальністю) 
________________________________________________________________________________

Назва практики ___________________________________________________________________
Строки практики з „___” ________________________________________   20___ року

     по „___” ________________________________________   20 ___ року

Керівник практики від  кафедри, циклової комісії__________________________________
          (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

ПРІЗВИЩА, ІМЕНА ТА ПО БАТЬКОВІ ЗДОБУВАЧІВ

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Керівник відділу практики ЗВО _______________________________ 
                                                                                                                            (підпис)                                      (прізвище та ініціали)

М.П.           



Додаток  2

  

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ 
ТОВ “БЕРДЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ”

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ
____________________________________________________________

(вид і назва практики)

здобувача 
____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Циклова комісія______________________________________________

рівень вищої освіти____________________________________________

спеціальність_________________________________________________
                                                                
_________ курс,  група _______________



Здобувач______________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

прибув на підприємство, організацію, установу

Печатка
підприємства, організації, установи „___” ____________ 20___ року

____________     ________________________________________________
    (підпис)                   (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Вибув з підприємства, організації, установи

Печатка
підприємства, організації, установи   “___” ____________ 20___ року

_____________     ________________________________________________
                (підпис)                    (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)



Календарний та тематичний  графік проходження практики

№ 
з/п

Назви робіт (орієнтовні)
Тижні проходження практики Відмітки про

виконання1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8

Керівники практики:

від закладу вищої освіти ______ _____________
                                                                              (підпис)   (прізвище та ініціали)

      від підприємства, організації, установи ______  _____________
                                                                                                      (підпис)     (прізвище та ініціали



Робочі записи під час практики



Відгук і оцінка роботи здобувача на практиці
_______________________________________________________

(назва підприємства, організації,  установи)

Керівник практики від підприємства, організації, установи 
___________ 

 ______________ _____________________
    (підпис)                              (прізвище та ініціали)

Печатка
«______» __________________  20 __ року



Висновок керівника практики від закладу вищої освіти про
проходження практики

Дата складання заліку „____”_______________20____року  

Оцінка: 
за національною шкалою____________________ 
                                                                  (словами)

кількість балів _________________________________
(цифрами і словами)

за шкалою ECTS __________________________       

Керівник практики від  ЗВО 
____________ ______________________
        (підпис)                (прізвище та ініціали)



Додаток 3

Кутовий штамп                                                                       

(підприємства,                                                                                   
організації,  установи)                
                                                                 

Надсилається у ЗВО
не пізніше як через три дні після прибуття

студента на підприємство (організацію, установу)
/початку практики/

                                                                                                                                         

ПОВІДОМЛЕННЯ
      здобувач ________________________________________________

(повне найменування закладу вищої освіти)

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

                                         (курс, інститут,  факультет (відділення), напрям підготовки (спеціальність))

      прибув „___” __________  20___ року до ______________________________
                                                                                              (назва підприємства, організації, установи)
      і приступив до практики.  Наказом по підприємству (організації, установі)  від „__” 

___________20____ року № _____                    студент _________________________ зарахований на посаду
      _______________________________________________________
                                                        (штатну, дублером, штатну роботу, практикантом) 
      _______________________________________________________
                                                                   (штатні посади  назвати конкретно)
         Керівником практики від підприємства (організації, установи) призначено 
      _______________________________________________________
                                                                         (посада, прізвище, ім’я, по батькові)
                

       Керівник підприємства (організації, установи)  
_____________  ______________________________ 
           (підпис)                          (посада, прізвище, ім’я, по батькові)                              
       Печатка (підприємства,                            “____”____________ 20_____року
        організації, установи)

       Керівник практики від ЗВО                                                                                                           
_________________________________________________________                

                                        (назва кафедри, циклової комісії)                                                            
________________  _________________________________________   
                  (підпис)                       ( посада, прізвище, ім’я, по батькові)        

“____”___________20____року



Додаток 4
ТОВ «БЕРДЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ»

УГОДА №___________
на проведення практики здобувачів університету

місто ______________________________ “______” _________________20___ р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»
(повне найменування ЗВО)

(далі - ЗВО), в особі ректора Антошкіної Лідії Іванівни
(посада, прізвище та ініціали)

що діє на підставі Статуту, затвердженого 28.11.17 р. 
(статут або доручення)

і, з другої сторони,___________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)

(далі – база практики), в особі _________________________________________
(посада,прізвище та ініціали)

________________________________________________________________, що діє на 

підставі ___________________________________________________________________
(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою цю угоду на проведення практики здобувачів:

База практики зобов‘язується:
Прийняти здобувачів на практику згідно з календарним планом:

№
з/п

Шифр і назва 
 спеціальності
(напряму підготовки)

Курс Вид 
практики

Кількість 
здобувачів

Строки практики
початок закінчення

Надіслати до закладу вищої освіти повідомлення встановленого зразка про прибуття на практику
здобувача (ів).

Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.
Створити необхідні умови для використання здобувачами програм практики, не допускати викори-

стання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.
Забезпечити  здобувачам  умови  безпечної  роботи  на  кожному  робочому  місці.  Проводити

обов‘язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі  потреби навчати здобувачів-
практикантів  безпечних  методів  праці.  Забезпечити  спецодягом,  запобіжними  засобами,  лікувально-
профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

Надати  здобувачам-практикантам  і  керівникам  практики  від   закладу  освіти  можливість  кори-
стуватись  лабораторіями,  кабінетами,  майстернями,  бібліотеками,  технічною  та  іншою  документацією,
необхідною для виконання програми практики.

Забезпечити облік виходу на роботу здобувачів-практикантів. Про всі порушення трудової дисци-
пліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти закад вищої освіти.

Після закінчення практики дати характеристику на кожного здобувача-практиканта, в котрій від-
образити якості підготовленого ним звіту.

Додаткові умови __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заклад вищої освіти зобов‘язується:
За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму  практики, а не

пізніше ніж за тиждень – список здобувачів, які направляються на практику.
Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.



Забезпечити  додержання  здобувачами  трудової  дисципліни  і  правил  внутрішнього  розпорядку.
Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися зі здобувачами
під час проходження практики.

Відповідальність сторін за невиконання угоди.
Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо організації і проведення

практики згідно з законодавством про працю  України.
Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у встановленому поряд-

ку.
Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє на визначений в договорі строк.
Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому навчальному закладу.
4. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки:

Закладу вищої освіти ___________________________________________

Бази практики _________________________________________________

Підписи та печатки:

Заклад вищої освіти:

       ___________ Л.І. Антошкіна
                   (підпис)      (прізвище та ініціали)

 М.П.     “_____” _____________ 20___ року

База практики:

                _________ ________________
                          (підпис)                (прізвище та ініціали)

М.П.      “_____” _____________ 20___ року



Додаток 5 
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ 

ТОВ “БЕРДЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ”

ЗВІТ
ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

здобувача 31-П групи
денної форми навчання

К.М. ПЕТРОВОЇ 

галузь знань                       08 Право
Спеціальність         081 Право
Освітньо-кваліфікаційний рівень:     молодший спеціаліст

                   

                                          

                                      

м. Бердянськ, 2019    р.



Додаток 6

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ЗМІСТУ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ.

ЗМІСТ

1. Вступ                                 3
2. Індивідуальне завдання.

Організація діяльності юридичної консультації             4
3. Висновки                       12
4. Список використаних джерел             15
5. Список додатків                                                                                            17
6. Додатки                                  18



Додаток 7

Приклади оформлення списку літератури 
згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація.

Бібліографічне посилання. Загальні положення та прави-
ла складання» з урахуванням правок 

(код УКНД 01.140.40) 

Характеристика
джерела

Приклад оформлення

Книги 

Один 
автор 

Скидан О. В. Аграрна політика в період ринкової транс-
формації : монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2008. 375 с. 

Два 
автора 

Крушельницька  О.  В.,  Мельничук  Д.  П.  Управління
персоналом  :  навч.  посіб.  Вид.  2-ге,  переробл.  і  допов.
Київ, 2005. 308 с. 

Три 
автора 

Скидан О. В., Ковальчук О. Д., Янчевський В. Л. Підприє-
мництво  у  сільській  місцевості  :  довідник.  Житомир,
2013. 321 с. 

Чотири автори Методика нормування ресурсів для виробництва продук-
ції  рослинництва /  Вiтвіцький В.  В.,  Кисляченко М. Ф.,
Лобастов  І.  В.,  Нечипорук  А.  А.  Київ  :  Украгропром-
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2013. 172 с. 
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авторів 

Екологія :  навч.  посіб.  /  Б.  В.  Борисюк та ін.  Житомир,
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Методи підвищення природної рибопродуктивності ставів
/ Андрющенко А. І. та ін. ; за ред. М. В. Гринжевського.
Київ, 1998. 124 с. 

Колективний 
автор 

Органічне  виробництво  і  продовольча  безпека  :  зб.
матеріалів  доп.  учасн.  ІІІ  Міжнар.  наук.-практ.  конф.  /
Житомир. нац. агроекол. ун-т. Житомир : Полісся, 2015.
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Багатотомне 
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281 с. URL: ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf (дата 
звернення: 10.11. 2017). 

Законодавчі 
документи 
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Періодичні 
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Клітна М. Р., Брижань І. А. Стан і розвиток органічного
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Дисертації,
автореферати

дисертацій
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