
 



 
 

 

 



Загальні положення 

 

Виробнича практика студентів спеціальності «Правознавство» є 

складовою частиною процесу підготовки «молодших спеціалістів», 

обовязковим компонентом освітньо-професійної програми. 

Під час проходження виробничої практики студенти не тільки 

закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержані у процесі вивчення 

загальних та спеціальних юридичних навчальних дисциплін, а й набувають 

уміння та навички правозастосовувальної практичної діяльності. У період 

проходження виробничої практики студент стає учасником практичної 

діяльності із застосування правових норм, спостерігає й аналізує різні 

сторони діяльності юристів-практиків, вчиться здійснювати дії, пов’язані із 

захистом прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб. 

Практика проводиться відповідно до наказу Міністерства освіти 

України від 08.04.1993 року № 93 «Про затвердження Положення про 

проведення практики студентами вищих навчальних закладів України»  

 

             1.1. Мета практики:  

- закріплення теоретичних знань, здобутих студентами в процесі 

вивчення конституційного, адміністративного, фінансового, муніципального, 

цивільного, кримінального, господарського права; 

- надбання навичок та умінь із застосування теоретичних знань у 

практичній діяльності. 

- визначити особливості професійної діяльності юристів у різних 

напрямках – в судах, органах прокуратури, органах юстиції, підприємствах, 

організаціях. 

   

              1.2. Завдання практики: 

- закріплення та поглиблення теоретичних знань, одержаних 

студентами в процесі навчання; 

- уміння творчо застосовувати одержані знання в муніципально-

правовій, судовій та правоохоронній, господарсько-правовій та іншій 

юридичній діяльності; 

- ознайомлення студентів із структурою та функціонально-

організаційними особливостями діяльності органів місцевого 

самоврядування, місцевої державної адміністрації, судових та 

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 навичок праці в умовах 

муніципальних та правоохоронних органів, юридичних служб підприємств, 

установ, організацій; 

- ознайомлення студентів із використанням у правозастосувальній 

діяльності науково-технічних засобів, криміналістичної і комп’ютерної 

техніки; 

- уміння студентів, спираючись на теоретичні знання, одержаних при 

вивченні загальноюридичних 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 органів місцевого 

самоврядування, фінансових установ, судових та правоохоронних органів і 

юридичних служб підприємств і організацій; 

- адаптація студентів до виконання обов’язків посадових осіб, 

розширення їх практичних вмінь, закріплення основ правової культури та 

професійної етики юриста; 

- усвідомлення студентами необхідності отримання практичного 

досвіду в сфері правозастосовчої та іншої юридичної діяльності для більш 

ефективного подальшого навчання. 

  

             1.3. Для виконання вищезазначених завдань студент повинен: 

-    своєчасно прибути на місце проходження практики; 

-    вести щоденник практики; 

-    виконувати індивідуальні завдання; 

 - брати участь у практичній діяльності судів загальної юрисдикції, органів 

прокуратури і внутрішніх справ, органів місцевого самоврядування, 

державних нотаріальних контор, приватних нотаріусів, адвокатських 

об'єднань, органів юстиції, на підприємствах в установах та організаціях. 

 

2. Організація практики 

 

2.1. Підготовка до практики: 

До початку практики студент повинен: 

-    отримати у керівника практики від коледжу необхідні для 

проходження практики документи (направлення, щоденник); 

- підібрати необхідну наукову літературу, навчальні посібники та 

нормативно-правові акти, матеріали щодо практичної юридичної діяльності 

(зразки оформлення документації), які нададуть значну допомогу при 

проходженні виробничої практики; 

-    отримати індивідуальне завдання. 



 

2.2. Керівництво практикою: 

Керівник практики від коледжу зобов’язаний: 

-    провести інструктаж про порядок проходження практики, техніку 

безпеки; 

-    надати студентам - практикантам необхідні документи; 

-    повідомити практиканта про систему звітності з практики (подання 

щоденника та письмового звіту з додатками правової документації). 

Керівник практики від установи призначається наказом з числа 

високопрофесійних працівників та првідних фахівців. 

 

Керівник практики від установи зобов’язаний: 

-    організувати роботу студента на практиці відповідно до програми 

проходження практики; 

-    забезпечує проведення інструктажу практикантів з охорони праці та 

техніки безпеки; 

 - забезпечити студента робочим місцем, необхідними документами 

для виконання програми та індивідуального завдання  практики; 

-    контролювати ведення щоденника, підготовку звіту про практику, 

індивідуального завдання; 

-  після закінчення практики оцінити та підписати звіт студента, надати 

відгук про виконану роботу. 

 

2.3. Безпека проходження практики: 

Студент-практикант повинен: 

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, 

інструкцій з охорони праці для робітників відповідних професій (ОВС, 

митниці прокуратури, СБУ) або посадових інструкцій; 

- дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Якщо студент порушив правила охорони праці чи внутрішнього 

трудового розпорядку установи, питання про подальше проходження 

практики вирішуються керівництвом установи і університету. 

 

3. Методичні вказівки 

 

3.1. Ведення та оформлення щоденника практики: 

У щоденнику студент у хронологічному порядку записує зміст роботи 

за кожен день виробничої практики. 

У щоденнику відображаються: 

-    всі  заходи, в яких брав участь практикант; 

-    всі дії, які виконував практикант на практиці. 

Тривалість практики 6 тижнів.  

 

3.2. Програма ознайомчої практики. 

Індивідуальне завдання залежить від місця проходження практики. 



 

Під час проходження виробничої практики в органах місцевого 

самоврядування, місцевих державних адміністраціях та їх структурних 

підрозділах на підставі набутих теоретичних знань студент-практикант: 

- вивчає порядок формування, структуру відповідних органів місцевого 

самоврядування та місцевої державної адміністрації, їх відділів, 

управлінь і служб; 

- вивчає функції органів місцевого самоврядування та місцевих 

державних адміністрацій та особливості їх реалізації; 

- аналізує взаємовідносини відповідних органів місцевого 

самоврядування та місцевої державної адміністрації, їх структурних 

підрозділів; 

- вивчає повноваження відповідних органів місцевого самоврядування та 

місцевої державної адміністрації, конституційно-правові акти, якими 

закріплюються ці повноваження; 

- вивчає та аналізують місцеві бюджети: їх структуру та особливості 

прийняття; 

- вивчає повноваження щодо контролю за справлянням податків і зборів 

на відповідній території; 

- вивчає структуру, повноваження, форми діяльності, підпорядкованість 

юридичної служби, фінансової служби і служби реєстрації суб’єктів 

підприємництва; 

- аналізує акти органів місцевого самоврядування, місцевої державної 

адміністрації, їх структурних підрозділів та керівників; 

- з дозволу керівника практики від відповідного органу місцевого 

самоврядування або місцевої державної адміністрації студент може 

бути присутнім на нарадах і під час прийому громадян; 

- готує проекти відповідей на звернення громадян; 

 

 Під час проходження виробничої практики в юридичних службах 

підприємств, установ, організацій студент-практикант:  

- вивчає нормативні документи та відомчі акти, якими визначається 

порядок діяльності юридичних служб, їх організації та 

підпорядкування, функціональні обов’язки юристів; 

- бере участь у вивченні і підготовці договорів (контрактів), претензій, 

консультацій посадових осіб з правових питань; 

- знайомиться з формами і методами взаємодії юридичної служби з 

службами планування, організації праці і заробітної плати, фінансовою, 

кадровою та іншими; 

- готує проекти претензій, відповідей на них, позовних заяв, бере участь у 

підготовці необхідних документів для представлення до суду разом з 

позовними заявами; 

- разом з керівником виробничої практики бере участь в досудовому 

врегулюванні спорів, в розгляді спорів в судах; 



- з дозволу керівника виробничої практики бере участь у прийомі 

громадян і наданню їм необхідної юридичної допомоги. 

 

При проходженні виробничої практики в місцевих та апеляційних 

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 виробничої практики приймає участь в прийомі 

суддею громадян і розгляді їх заяв та скарг. 

 

 При проходженні виробничої 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; 

- бере участь у проведенні слідчих експериментів; 

- виїжджає з слідчим на місця вчинення злочинів, бере 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 бере 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 виробничої 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 виробничої 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 виробничої 

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; 

- бере 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, бере участь у заходах 

боротьби із злочинністю, правової пропаганди серед населення та 

трудових колективів з попередження скоєння злочинів та інших 

порушень чинного законодавства; 

- бере 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; 

- бере 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. 

 

3.3. Складання та оформлення звіту про проходження практики 

Після закінчення виробничої практики керівнику від коледжу 

подається: 

• письмовий звіт про виконання програми практики; 

• оформлений щоденник про проходження практики; 

• додатки. 

Звіт про проходження виробничої практики має містити аналіз 

практики, відомості про виконання студентом усіх розділів її програми та 

індивідуального завдання, висновки та пропозиції щодо підсумків 

ознайомчої практики, список використаних джерел. До звіту обов’язково 

додаються копії юридичних документів, які складалися практикантом 

впродовж практики та інші матеріали. 

 

 4. Порядок оформлення звіту про практики 



Загальний обсяг звіту про виконання програми практики з висновком  

складає 20-25 аркушів. Звіт повинен бути надрукований машинописним 

текстом через 1,5 інтервал, шрифт 14, поля: ліве – 3 см., правє, верхнє і 

нижнє – 1,5 см. Як виключення допускається рукописний варіант. Записи 

ведуться тільки на одній правій сторінці. Ліва сторона листа залишається 

вільною для зауважень керівника практики від вузу. Писати потрібно 

розбірливо, без помилок, помарок і виправлень. Скорочення слів не 

допускається.   

Приклад оформлення титульної сторінки звіту наведено у додатку. 

Захист роботи проводиться колегіально на цикловій комісії з 

правознавства. 

 

5. Оцінювання результатів практики 

За виробничу практику студенту виставляється диференційована 

оцінка. Результати захисту практики заносяться в екзаменаційну відомість, 

проставляються в заліковій книжці. Диференційна оцінка з практики 

враховується нарівно з іншими оцінками, які характеризують успішність 

студента.  

При оцінці результатів роботи студента-практиканта  враховуються:  

 повнота і якість проходження практики, які оцінюються на 

підставі поданих матеріалів практики;  

 зміст і форма усної доповіді та відповіді студента на запитання 

керівника від коледжу; 

 характеристика, що надається йому керівником бази практики; 

повнота виконання індивідуальних завдань. 

На підставі цих даних вирішується питання про зарахування матеріалів 

практики та оцінювання результатів практики. 

Оцінка «відмінно» виставляється коли: матеріали про проходження 

практики оформлені відповідно до вимог. Доповідь студента продумана, 

структурована, містить основні результати проходження практики, відповіді 

на питання повні, розуміння матеріалу глибоке, основні вміння сформовані 

та засвоєні, виклад логічний, доказовий (обґрунтований), висновки і 

узагальнення точні, мають місце практичні рекомендації; студент 

орієнтується в системі чинного законодавства; використання фахової 

термінології правильне, проекти документів, які приєднані до матеріалів 

практики оформлені відповідно до вимог чинного законодавства. 

Керівники від бази практики та коледжу оцінили роботу на «відмінно». 

«Добре» виставляється коли мають місце неістотні зауваження щодо 

змісту та оформлення матеріалів про проходження практики. Доповідь 

студента продумана, обґрунтована, містить основні результати проведеного 

дослідження, відповіді на питання членів комісії повні, розуміння матеріалу 

достатньо глибоке, основні вміння сформовані та засвоєні, висновки і 

узагальнення точні, мають місце практичні рекомендації; студент 

орієнтується в системі чинного законодавства; використання фахової 

термінології правильне. Але виклад недостатньо систематизовано, у 



визначенні понять, термінології та узагальненнях мають місце окремі 

помилки, які виправляються за допомогою додаткових питань. 

Керівники від бази практики та від коледжу оцінили проходження 

практики на «добре» або один із керівників практики оцінив її проходження 

на «відмінно», а інший – на «добре». 

«Задовільно» виставляється при недбалому оформленні звіту і 

щоденника про проходження практики. Доповідь студента свідчить про 

розуміння основних питань програми практики, проте мають місце окремі 

прогалини в знаннях: визначення понять нечіткі, неточні, висновки і 

узагальнення, практичні рекомендації аргументовані слабо, в них 

допускаються помилки, знання фрагментарні, неповні, спостерігається 

невміння працювати з документами, джерелами права, користуватися 

фаховою термінологією.  

Керівники від бази практики та від коледжу оцінили проходження 

практики на «задовільно» або один із керівників практики оцінив її 

проходження на «задовільно», а інший – на «добре». 

«Незадовільно» – мають місце істотні зауваження щодо змісту й 

оформлення матеріалів про проходження практики. Доповідь студента 

належним чином не підготовлена, відповіді на питання необґрунтовані або 

відсутні, розуміння змісту та завдань практики поверхове; студент не 

орієнтується в системі чинного законодавства; не вміє використовувати 

фахову термінологію. Програма практики виконана не в повному обсязі. 

Керівники практики від коледжу та бази практики оцінили роботу на 

«незадовільно».  

Студент, який не виконав програму практики у повному обсязі або 

який одержав незадовільну оцінку при захисті звіту про проходження 

практики, може направлятися за розпорядженням на повторне проходження 

практики. 

 

 


