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І. Вступ 

 

Практика здобувачів фахової передвищої освіти галузі знань 08 Право, 

спеціальності 081 Право є обов’язковою складовою освітнього процесу з 

підготовки фахових молодших бакалаврів. 

Програма практики є основним навчально-методичним документом для 

студентів і керівників практики від Коледжу ВНЗ «Київський університет 

ринкових відносин» та бази практики. Програма розроблена відповідно до 

Положення про організацію практик здобувачів фахової передвищої освіти 

Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». 

Програма практики регламентує мету, завдання, зміст, загальні питання 

організації та проведення виробничої практики, передбаченої освітньо-

професійною програмою та навчальним планом фахової передвищої освіти для 

здобувачів Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». 

Під час проходження практики студенти повинні зібрати та опрацювати 

необхідний для підготовки звіту аналітичний матеріал. Набуті під час практики 

знання допоможуть студентам у подальшій навчальній, а згодом і практичній 

діяльності. 

На виробничу практику студентів фахової передвищої освіти спеціальності 

081 Право відведено 9 кредитів / 270 годин. 

 

ІІ. Мета і завдання виробничої практики 

Основною метою виробничої практики є поглиблення і закріплення 

набутих у процесі навчання теоретичних знань із дисциплін циклу професійної 

підготовки, формування професійних умінь і навичок, вирішення прикладних 

завдань, набуття досвіду фахових комунікацій, підготовка до самостійного 

прийняття рішень на посадах, що передбачені освітньо-професійною програмою 

фахової передвищої освіти Право спеціальності галузі знань 08 Право 081 Право. 

Завдання виробничої практики: 

 з’ясування основної мети й завдань органів та організацій, у яких 

проходить практика, визначення їх правового статусу; 

 ознайомлення з їх структурою, особливостями організації діяльності, 

формами й методами виконання поставлених перед ними завдань; 

 засвоєння практики підготовки та виконання нормативно-правових 

актів, що регулюють організацію й діяльність цих органів, а також норм, які вони 

застосовують у своїй діяльності; 

 набуття професійних умінь і навичок самостійного складання 

відповідних процесуальних документів. 

 

ІІІ. Зміст практики 

1. Враховуючи той аспект, що студенти, які проходять виробничу 

практику, набувають фах юриста, який працюватиме в організаціях та установах 

державної та недержавної форм власності, органах виконавчої влади, 

самоврядування, правоохоронних органах, основними і обов’язковими методами 

роботи під час проходження практики є: 



– ознайомлення з організаційною структурою бази практики, її 

підпорядкуванням і штатним розписом; 

– визначення місця юриста (фахівця) в конкретно взятій організації; 

– ознайомлення з правилами та обов’язками юриста (фахівця) юридичного 

або іншого підрозділу, розподілом функціональних обов’язків між працівниками і 

керівником підрозділу. Водночас студент-практикант повинен проаналізувати 

доцільність саме такого розподілу; 

– вивчення порядку виробничих зв’язків службового листування фахівця, 

юридичного або іншого підрозділу з іншими структурними підрозділами та в 

межах самого підрозділу; 

– ознайомлення з планом роботи юриста (фахівця), юридичного підрозділу, 

порядком його складання, затвердження, перевірки виконання, критеріями 

оцінювання виконання; 

– ознайомлення з основними локальними нормативними актами; 

– вивчення листів, претензій, позовних заяв, скарг та інших документів, які 

готуються юристом (юридичним підрозділом) від імені установи; 

– ознайомлення з порядком надання юридичних консультацій працівникам 

бази практики з питань, пов’язаних із виконанням ними своїх посадових 

обов’язків та особистих питань; 

– вміти розробляти та подавати пропозиції щодо вдосконалення 

адміністративного управління підприємством (організацією, установою) 

– вміння використовувати засоби електронного урядування в різних сферах 

публічного адміністрування; 

–  здатність організовувати діяльність органів публічного управління та 

організацій різних форм власності;  

–  спроможність представляти органи публічного управління та 

налагоджувати ефективні комунікації; 

– здатність організувати систему електронного документообігу в організації; 

– здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, 

знаходити адекватні шляхи щодо їх розв’язання;  

–  здатність вести дослідницьку діяльність, включаючи аналіз проблем, 

постановку цілей і завдань, вибір способу й методів дослідження, а також оцінку 

його якості;  

– здатність здійснювати інноваційну діяльність в сфері юриспруденції. 

Під час практики студенти повинні навчатися самостійно складати 

проєкти зазначених документів, провести правову експертизу кількох наказів та 

інших документів та надавати юридичні консультації. 

 

ІV. Навчальні заняття та екскурсії під час практики 

1. Під час практики керівники практики від Коледжу та бази практики 

проводять зі студентами консультації, бесіди. 

2. Керівник практики від бази практики організовує студентам-

практикантам консультації з фахівцями (наприклад, з начальником відділу кадрів, 

заступником директора з правових питань, керівниками підрозділів тощо). 



3. Для ознайомлення з діяльністю бази практики і усвідомлення місії 

юриста керівник практики від бази практики організовує для студентів екскурсії у 

підрозділах організації, де проходить практика. 

4. За підсумками навчальних екскурсій студенти складають порівняльні 

характеристики функцій і повноважень юристів у різних галузях. 

 

V. База практики 

Виробнича практика зі спеціалізації проводиться у відповідних установах, 

які визначаються як базові у договорах, що укладаються Університетом із 

органами державного управління м. Києва, а також на підставі розпоряджень 

голів рад і голів місцевих держадміністрацій, зазначених за домовленістю з 

Університетом. 

Відповідно до укладених договорів базами виробничої практики є: районні 

державні адміністрації м. Києва та Київської області, інші районні та обласні 

державні адміністрації – за домовленістю, міські (районні) суди м. Києва, 

державні виконавчі служби тощо. 

Відповідно до п. 6.5 «Положення про організацію практик здобувачів 

фахової передвищої освіти Коледжу Вищого навчального закладу «Київський 

університет ринкових відносин», здобувачі фахової передвищої освіти можуть 

самостійно пропонувати місце проходження практики за умови, що воно 

відповідає встановленим вимогам для проходження таких видів практик. 

Місце проходження практики студентами визначається з урахуванням 

підготовки до підсумкової атестації, форми якої визначені в освітньо-професійній 

програмі фахової передвищої освіти Право. Виробничу практику студенти можуть 

проходити у зазначених базових установах, а також на підприємствах різних форм 

власності, в установах, організаціях, юридичних фірмах, комітетах, міністерствах, 

відомствах. 

 

VІ. Обов’язки студента 

Перед початком практики студент повинен отримати в керівника практики 

направлення на практику, затверджену директором Коледжу, її програму та 

щоденник, пройти інструктаж із техніки безпеки. 

Під час проходження практики студент має чітко дотримуватися правил 

техніки безпеки та внутрішнього розпорядку, що діють на базі практики. Режим 

роботи, встановлений для працівників бази практики, є обов’язковим для 

студентів, які проходять практику. За порушення трудової дисципліни і правил 

внутрішнього трудового розпорядку студент несе дисциплінарну 

відповідальність перед адміністрацією бази практики. 

Студент зобов’язаний сумлінно виконувати програму практики, 

намагатися розширити свої знання, вміння та навички, виконувати завдання і 

доручення керівника від бази практики, спрямовані на засвоєння практичних 

навичок. 

Одним із обов’язків студента-практиканта є ведення щоденника практики, 

в якому зазначаються результати виконаної роботи. 



Після проходження практики студент повинен оформити письмовий звіт 

за результатами практики, своєчасно надати його разом із щоденником циклової 

комісії з права та у призначений час захистити. 

 

VІІ. Обов’язки керівника практики від Коледжу 

Керівник практики від Коледжу зобов’язаний: 

− своєчасно вручити студентам програму, щоденники і направлення на 

практику, провести загальний інструктаж; 

− супроводжувати студентів на базу практики, представити їх керівникові 

від бази практики і переконатися в тому, що практика розпочалася вчасно і без 

перешкод; 

− спільно з керівником від бази практики організовує для студентів 

навчальні заняття, бесіди з провідними фахівцями, навчальні екскурсії, 

консультує з питань програми практики; 

− контролює своєчасність виконання програми практики і дотримання 

студентами правил внутрішнього розпорядку; 

− перевіряє звіти про результати практики і бере участь у складі комісії. 

 

VІІІ. Обов’язки керівника від бази практики 

Керівник від бази практики зобов’язаний: 

− створити сприятливі умови для безпосереднього і якісного виконання 

студентами програми практики; 

− здійснювати методичне керівництво і надавати допомогу студентам в 

одержанні необхідних матеріалів для виконання програми практики; 

− контролювати роботу студентів і дотримання ними трудової дисципліни; 

− вести облік виходу на практику; 

− перевіряти звіти про результати практики; 

− складати письмові характеристики на студентів з оцінкою їх ставлення 

до роботи, дотримання ними трудової дисципліни, рівня теоретичної та 

практичної підготовки. 

 

ІХ. Вимоги до змісту і оформлення звіту за результатами практики 

1. Результати проходження практики студент оформляє у формі 

письмового звіту, який повинен мати чітку побудову, логічну послідовність, 

переконливу аргументацію, обґрунтованість рекомендацій та висновки. 

2. Звіт складається з: 

 титульної сторінки (Додаток А); 

 змісту, який містить назви всіх розділів і підрозділів; 

 вступу; 

 основної частини; 

 висновків; 

 списку використаних джерел, оформлених відповідно до встановлених 

вимог (Додаток Г); 

 додатків (якщо є). 



3. Основна частина звіту поділяється на розділи, перелік і послідовність 

яких визначається змістом програм практики. 

4. Загальний обсяг звіту повинен становити 20-25 друкованих сторінок 

формату А4. Поля залишаються з чотирьох сторін аркуша: зліва – 30 мм; справа –

10 мм; зверху і знизу – 20 мм. Сторінки звіту повинні бути пронумеровані;  на 

першій сторінці номер не ставиться. 

5. Таблиці, виконані на окремих листах, та додатки включаються у 

нумерацію сторінок. Кожна таблиця повинна мати назву, яка починається з 

великої літери і розміщується навпроти слова «таблиця», яке пишеться над 

таблицею з абзацу. Таблиці нумеруються послідовно арабськими цифрами. При 

перенесенні частини таблиці на іншу сторінку на неї вказують: «Продовження 

таблиці» (із зазначенням її номера). Таблиці розміщують таким чином, щоб їх 

можна було розглядати без перегортання сторінки після першого посилання на 

них у тексті звіту. При посиланні на таблицю вказують її номер і слово «таблиця» 

у скороченому вигляді (наприклад: «табл. 1»). 

6. У додатках подаються форми статистичної звітності, допоміжні 

матеріали. Кожний додаток починається з нової сторінки, у правому верхньому 

куті якої пишеться слово «Додаток». 

7. Звіт відповідним чином переплітається або зшивається. 

 

Х. Підбиття підсумків 

 1. В останній день практики звіт практики, оформлений відповідно до 

вимог, і заповнений щоденник подається студентом керівнику від бази практики 

для перевірки та візування. 

 2. Керівник від бази практики знайомиться зі звітом, за умови позитивної 

оцінки візує звіт на титульній сторінці, складає характеристику на студента, яка 

відображається у щоденнику практики. У характеристиці дається оцінка 

виконання програми практики, змісту й оформлення звіту. 

 3. У випадках невідповідності вимогам до змісту і оформлення звіту, він 

повертається на доопрацьовування. 

 4. Захист звіту практики приймає комісія, яку призначає голова циклової 

комісії з права з числа викладачів, із обов’язковим включенням до комісії 

керівника практики від Коледжу. 

 5. За результатами захисту практики виставляється диференційований залік 

і фіксується на титульній сторінці звіту, у відомості і заліковій книжці студента. 

 6. Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, може 

бути надано право проходження практики повторно за виконання умов, 

визначених Коледжем.  



Додаток А 

Титульний лист звіту 

 

КОЛЕДЖ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН» 

 

Циклова комісія з права 

З В І Т 

про проходження виробничої практики 

____________________________________________________________ 
(повна назва бази практики) 

____________________________________________________________ 

Здобувача фахової передвищої освіти 

_______ курсу групи _________ 

спеціальності 081 Право 

___________ ______________________________ 
        (підпис)                 (прізвище та ініціали) 

 

Керівник практики від бази практики 

___________ ______________________________ 
        (підпис)                     (прізвище та ініціали) 

 

Керівник практики від Коледжу 

___________ ______________________________ 
        (підпис)                     (прізвище та ініціали) 

 

Звіт зданий в Коледж «_____»______20___р. 

Захист звіту відбувся «_____»________20___р. 

 

Загальна оцінка за практику: 

Національна шкала ________________________ 

Кількість балів: _______ Оцінка: ECTS________ 

 

Члени комісії: 

_________ __________________________ 
      (підпис)                    (прізвище та ініціали) 

_________ __________________________ 
     (підпис)                     (прізвище та ініціали) 

_________ __________________________ 
     (підпис)                     (прізвище та ініціали) 

 

 

Київ 20_ 

 



Структура звіту програми виробничої практики студентів фахової передвищої 

освіти спеціальності 081 Право Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин» 

 

1. Вступ 

2. Структура підприємства, установи, організації, яка забезпечує практикою 

3. Письмова відповідь на питання обраного варіанта 

4. Перелік нормативно-правових актів відповідно до обраного варіанту галузі 

знань (Додаток Г) 

5. Перелік літератури (наукової та навчальної) відповідно до обраного варіанту 

галузі знань (не менше 40 джерел) (Додаток Г) 

6. Висновки 

7. Список використаних джерел (оформлених відповідно до встановлених вимог - 

Додаток Г) 

8. Додатки (якщо є) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Б  

Зразок основної частини звіту виробничої практики  

здобувача фахової передвищої освіти  

Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

проходження виробничої практики 

здобувачами фахової передвищої освіти 4 курсу 

спеціальності 081 Право 

 

 

Варіант 1 
Завдання з виду професійної діяльності: діяльність в сфері права (адвокатська) 

 

№ 

з/п 
Тиждень 

Завдання 

Модуль 1 

Місце 

проходження 
Примітка 

1 1 

Оглядова лекція: інструктаж про 

порядок проходження практики на 

базі практики відповідно до 

програми; визначення індиві-

дуального завдання; ознайомлення з 

системою звітності по результатам 

практики. Видача всіх необхідних 

супроводжуючих документів для 

проходження практики. 

Коледж ВНЗ 

«Київський 

університет 

ринкових 

відносин» 

 

2 1 

Прибуття до органу. Знайомство з 

керівником практики. Знайомство з 

правовою основою діяльності. 

База 

практики 

Відобразити 

у звіті. 

3 1 

Під час проходження виробничої 

практики з’ясуйте та викладіть 

письмово наступні питання: 
1. Особливості роботи з Єдиним 

реєстром адвокатів України, 
реєстром адвокатів для надання 
вторинної правової допомоги. 
Електронні форми документів.  

2. Організація роботи із добору 
стажистів, помічників адвоката, 
претендентів для проведення 
конкурсів з відбору адвокатів, які 
залучаються до надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 
Порядок проведення стажування для 
майбутніх адвокатів. 

3. Порядок і умови проведення 
конкурсу з відбору адвокатів, які 
залучаються до надання безоплатної 
вторинної правової допомоги  

База 

практики 

 

 

 

 

 

 

Відобразити 

у звіті 

 



4 2 

Дайте письмову відповідь: 

1. Ознайомлення з порядком 

оформлення та особливостями 

складання адвокатського запиту. 

Звернення адвоката із запитом до 

підприємств, установ, організації. 

2. Ознайомлення із проце-

суальним документами адвоката. 

Консультація клієнтів (довірителів). 

Консультування клієнтів 

(довірителів) по телефону, поштою 

та електронною поштою. Порядок 

фіксування звернень. 

База 

практики 

 

  

Відобразити у 

звіті 

 

Модуль 2 

1 3 

Дайте письмову відповідь: 

1. Ознайомлення з порядком 

взаємодії адвокатури із 

прокуратурою, судом. 

2. Ознайомлення з порядком 

вступу адвоката у суді. Стратегія і 

тактика адвоката. 

База практики 
Відобразити 

у звіті. 

2 3 

Дайте письмову відповідь: 

1. Ознайомленням з 

особливостями притягнення 

адвокатів до дисциплінарної 

відповідальності. Підстави, 

відповідно до яких адвоката можуть 

притягнути до дисциплінарної 

відповідальності. Порядок 

притягнення адвоката до 

дисциплінарної відповідальності. 

2. Особливості участі адвоката в 

суді з адміністративних та 

кримінальних справ. 

База практики 

 

Відобразити 

у звіті. 

 

3 4 

Складіть перелік нормативно-

правових актів, які необхідно 

використовувати у процесі 

вирішення поставлених питань 

ВНЗ 

«Київський 

університет 

ринкових 

відносин» 

 

 

Додаток  Г 

 

4 4 

Підготувати звіт ВНЗ 

«Київський 

університет 

ринкових 

відносин» 

 

 

 

 



Варіант 2 

Завдання з виду професійної діяльності: правозахисна діяльність 

(органи прокуратури) 

 

№ 

з/п 
Тиждень 

Завдання 

Модуль 1 

Місце 

проходження 
Примітка 

1 1 

Оглядова лекція: інструктаж про 

порядок проходження практики на 

базі практики відповідно до 

програми; визначення індиві-

дуального завдання; ознайомлення з 

системою звітності по результатам 

практики. Видача всіх необхідних 

супроводжуючих документів для 

проходження практики. 

Коледж ВНЗ 

«Київський 

університет 

ринкових 

відносин» 

 

2 1 

Прибуття до органу. Знайомство з 

керівником практики від державного 

органу. Знайомство з правовою 

основою діяльності. 

База 

практики 

Відобразити 

у звіті. 

3 1 

Під час проходження виробничої 

практики з’ясуйте та викладіть 

письмово наступні питання: 

1. Організація та план роботи 

місцевої прокуратури, розподіл 

функціональних обов’язків по 

структурним підрозділам. Розподіл 

функціональних обов’язків 

прокурорів. 

2. Порядок підготовки прокурора 

до представлення інтересів держави 

в судовому провадженні. 

3. Нагляд 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 

База 

практики 

 

 

 

 

 

 

Відобразити 

у звіті 

 

4 2 

Дайте письмову відповідь: 

1. Організація роботи з кадрами 

в органах прокуратури, добір 

кандидатів та призначення їх на 

посаду. Особливості атестації 

працівників прокуратури. 

2. Правова культура та 

професійна етика працівника органів 

прокуратури України. 
3. Дисциплінарна відповідаль-

ність прокурорів. Кваліфікаційна 

дисциплінарна комісія прокурорів. 

База 

практики 

 

  

Відобразити у 

звіті 

 

Модуль 2 

1 3 
Дайте письмову відповідь: 

1. Порядок розгляду звернень 
База практики 

Відобразити 

у звіті. 



громадян в органи прокуратури. 

Особистий прийом громадян.  

Протокол прийняття усної заяви. 

2. Прийняття повідомлень на 

телефон «гарячої лінії»,прийняття 

інформації на «телефон довіри» та 

«електронну пошту довіри» в 

органах прокуратури. 

3. Ознайомлення з документами, 

на підставі яких особи заарештовані, 

засудженні або до них застосовано 

заходи примусового характеру. 

2 3 

Дайте письмову відповідь: 

1. Ознайомлення з особливо-

стями здійснення процесуального 

керівництва досудовим 

розслідуванням. 

2. Повноваження прокурора в 

процесі здійснення переслідування 

підозрюваних, а також в процесі 

здійснення нагляду. 

3. Ознайомлення з особливос-

тями підтримання державного 

обвинувачення в суді. 

Представництво інтересів громадя-

нина або держави в суді. 

4. Особливість участі прокурора 

в кримінальному та адміністра-

тивному судочинстві.  

База практики 

 

Відобразити 

у звіті. 

 

3 4 

Складіть перелік нормативно-

правових актів, які необхідно 

використовувати у процесі 

вирішення поставлених питань 

Коледж ВНЗ 

«Київський 

університет 

ринкових 

відносин» 

 

 

Додаток  Г 

 

4 4 

Підготувати звіт Коледж ВНЗ 

«Київський 

університет 

ринкових 

відносин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варіант 3 

Завдання з виду професійної діяльності: діяльність судів 

 

№ 

з/п 
Тиждень 

Завдання 

Модуль 1 

Місце 

проходження 
Примітка 

1 1 

Оглядова лекція: інструктаж про 

порядок проходження практики на 

базі практики відповідно до 

програми; визначення індиві-

дуального завдання; ознайомлення з 

системою звітності по результатам 

практики. Видача всіх необхідних 

супроводжуючих документів для 

проходження практики. 

Коледж ВНЗ 

«Київський 

університет 

ринкових 

відносин» 

 

2 1 

Прибуття до органу. Знайомство з 

керівником практики від державного 

органу. Знайомство з правовою 

основою діяльності. 

База 

практики 

Відобразити 

у звіті. 

3 1 

Під час проходження виробничої 

практики з’ясуйте та викладіть 

письмово наступні питання: 

1. Конституційні основи 

діяльності органів суду. Система 

судів загальної юрисдикції. Правова 

основа функціонування судових 

органів. Структура і організація 

діяльності суду. 

2. Охарактеризуйте посадові 

права та обов’язки помічника судді. 

3. Організація роботи секретаря 

судового засідання та обов’язками 

судового розпорядника. 

База 

практики 

 

 

 

 

 

 

Відобразити 

у звіті 

 

4 2 

Дайте письмову відповідь: 

1. Етичні засади професійної 

поведінки судді закріплених в 

Кодексі суддівської етики. 

2. Суддівське самоврядування у 

місцевому суді. Збори суддів: 

порядок скликання та проведення 

засідань, повноваження. 

Повноваження голови місцевого 

суду. 

3. Звернення громадян до суду: 

порядок розгляду, підготовка і 

відправка відповіді. 

База 

практики 

 

  

Відобразити у 

звіті 

 

Модуль 2 

1 3 

Дайте письмову відповідь: 

1. Державний захист працівників 

суду. Права працівників суду та їх 

близьких родичів щодо заходів 

державного захисту. 

2. Повноваження слідчого судді із 

забезпечення законності та 

База практики 
Відобразити 

у звіті. 



обґрунтованості застосування 

заходів кримінально-процесуального 

примусу. Повноваження слідчого 

судді із здійснення судового 

контролю за рішеннями, діями чи 

бездіяльністю слідчого, прокурора на 

стадії досудового розслідування. 

2 3 

Дайте письмову відповідь: 

1. Порядок роботи з речовими 

доказам. Облік, використання і 

зберігання печаток, штампів і 

бланків суду. 

2. Порядок видачі (надсилання) 

матеріалів кримінального 

провадження для ознайомлення та 

копій судових документів. 

3. Складання процесуальних 

документів з кримінальних справ: 

ухвали про закриття кримінального 

провадження, протокол судового 

засідання, проект вироку суду, 

окремі ухвали суду. 

База практики 

 

Відобразити 

у звіті. 

 

3 4 

Складіть перелік нормативно-

правових актів, які необхідно 

використовувати у процесі 

вирішення поставлених питань 

Коледж ВНЗ 

«Київський 

університет 

ринкових 

відносин» 

 

 

Додаток  Г 

 

4 4 

Підготувати звіт Коледж ВНЗ 

«Київський 

університет 

ринкових 

відносин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варіант 4 

Завдання з виду професійної діяльності: слідчі органи досудового розслідування 

 

№ 

з/п 
Тиждень 

Завдання 

Модуль 1 

Місце 

проходження 
Примітка 

1 1 

Оглядова лекція: інструктаж про 

порядок проходження практики на 

базі практики відповідно до 

програми; визначення індиві-

дуального завдання; ознайомлення з 

системою звітності по результатам 

практики. Видача всіх необхідних 

супроводжуючих документів для 

проходження практики. 

Коледж ВНЗ 

«Київський 

університет 

ринкових 

відносин» 

 

2 1 

Прибуття до органу. Знайомство з 

керівником практики від державного 

органу. Знайомство з правовою 

основою діяльності. 

База 

практики 

Відобразити 

у звіті. 

3 1 

Під час проходження виробничої 

практики з’ясуйте та викладіть 

письмово наступні питання: 

1. Охарактеризуйте правову 

основу діяльності органів досудового 

розслідування (слідчі органи).  

2. Правова основа їх діяльності, 

система, завдання і компетенція, в 

залежності від тієї або іншої відомчої 

належності (органу Національної 

поліції, органи безпеки; органи, що 

здійснюють контроль за 

додержанням податкового 

законодавства; органи державного 

бюро розслідувань; підрозділ 

детективів, підрозділ внутрішнього 

контролю Національного анти-

корупційного бюро України). 

База 

практики 

 

 

 

 

 

 

Відобразити 

у звіті 

 

4 2 

Дайте письмову відповідь: 

1. Аналіз нормативно-правових 

актів,  що визначають правовий 

статус, структуру та повноваження 

органів Національної поліції, 

організація роботи. 

2. Національна гвардія та інші 

органи виконавчої влади діяльність 

яких координується МВС (державна 

прикордонна служба, державна 

міграційна служба, державна служба 

з надзвичайних ситуацій тощо). Їх 

місце в системі Національної поліції 

та особливості організації діяльності. 

3. Аналіз нормативно-правових 

актів,  що визначають правовий 

статус, структуру та повноваження 

База 

практики 

 

  

Відобразити у 

звіті 

 



органів органи державного бюро 

розслідувань; підрозділ детективів, 

підрозділ внутрішнього контролю 

Національного антикорупційного 

бюро України 

Модуль 2 

1 3 

Дайте письмову відповідь: 

1. Структура слідчих органів. 

Обов’язки в посадових осіб органів 

досудового розслідування: керівника 

органу досудового розслідування, 

його заступників, слідчого, 

службової особи, відповідальної за 

перебування затриманих 

2. Правовий статус та 

повноваження слідчого судді. 

Ухвали слідчого судді. 

3. Особливості спеціального 

досудового розслідування 

кримінальних правопорушень. 

Досудове розслідування 

кримінальних проступків. 

База практики 
Відобразити 

у звіті. 

2 3 

Дайте письмову відповідь: 

1. Надання правової допомоги. 

Організація роботи із заявами та 

скаргами громадян, порядок 

прийняття рішень щодо них. 

Особистий прийом громадян в 

органах досудового розслідування  

2. Ознайомитись з особли-

востями складання, ведення та 

зберігання процесуальної 

документації  органів досудового 

розслідування (слідчі органи). 

База практики 

 

Відобразити 

у звіті. 

 

3 4 

Складіть перелік нормативно-

правових актів, які необхідно 

використовувати у процесі 

вирішення поставлених питань 

Коледж ВНЗ 

«Київський 

університет 

ринкових 

відносин» 

 

 

Додаток  Г 

 

4 4 

Підготувати звіт Коледж ВНЗ 

«Київський 

університет 

ринкових 

відносин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варіант 5 

Завдання з виду професійної діяльності: органи юстиції 

 

№ 

з/п 
Тиждень 

Завдання 

Модуль 1 

Місце 

проходження 
Примітка 

1 1 

Оглядова лекція: інструктаж про 

порядок проходження практики на 

базі практики відповідно до 

програми; визначення індиві-

дуального завдання; ознайомлення з 

системою звітності по результатам 

практики. Видача всіх необхідних 

супроводжуючих документів для 

проходження практики. 

Коледж ВНЗ 

«Київський 

університет 

ринкових 

відносин» 

 

2 1 

Прибуття до органу. Знайомство з 

керівником практики від державного 

органу. Знайомство з правовою 

основою діяльності. 

База 

практики 

Відобразити 

у звіті. 

3 1 

Під час проходження виробничої 

практики з’ясуйте та викладіть 

письмово наступні питання: 

1. З’ясуйте функції та завдання 

підрозділу, в якому проходить 

практика.  

2. Складіть структурну схему 

даного підрозділу та визначити 

функціональні повноваження його 

окремих структурних одиниць. 

Охарактеризуйте загальні 

положеннями організації роботи 

територіальних органів юстиції. 

3. Визначте основні завдання, які 

покладаються на управління юстиції 

та їх повноваження. 

База 

практики 

 

 

 

 

 

 

Відобразити 

у звіті 

 

4 2 

Дайте письмову відповідь: 

1. Які вимоги висуваються до 

працівників органів юстиції та їх 

соціального забезпечення. 

2. Порядок та підстави 

накладення дисциплінарної та 

матеріальної відповідальність щодо 

державних службовців. Підставами 

для припинення державної служби. 

База 

практики 

 

  

Відобразити у 

звіті 

 

Модуль 2 

1 3 

Дайте письмову відповідь: 

1. Організація конкурсу на 

заняття вакантної посади та 

стажування молодих спеціалістів в 

органах юстиції. 

2. Вимоги, що ставляться до 

особи на посаду державного 

службовця. 

База практики 
Відобразити 

у звіті. 



2 3 

Дайте письмову відповідь: 

1. Порядок проведення онлайн- 

консультацій та процедурою оплаті 

записів на прийом, прийняття 

повідомлень на телефон «гарячої 

лінії» управління. 

2. Порядок особистого прийому 

громадян, порядок їх обліку. 

Надання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги 

особам.  

3. Охарактеризуйте роботу щодо 

легалізації громадських формувань, 

реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців, 

реєстрації символіки об'єднань 

громадян і благодійних організацій. 

Порядок ведення Єдиного реєстру 

громадських формувань. 

База практики 

 

Відобразити 

у звіті. 

 

3 4 

Складіть перелік нормативно-

правових актів, які необхідно 

використовувати у процесі 

вирішення поставлених питань 

Коледж ВНЗ 

«Київський 

університет 

ринкових 

відносин» 

 

 

Додаток  Г 

 

4 4 

Підготувати звіт Коледж ВНЗ 

«Київський 

університет 

ринкових 

відносин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варіант 6 

Завдання з виду професійної діяльності: місцева державна адміністрація;  

орган місцевого самоврядування 

 

№ 

з/п 
Тиждень 

Завдання 

Модуль 1 

Місце 

проходження 
Примітка 

1 1 

Оглядова лекція: інструктаж про 

порядок проходження практики на 

базі практики відповідно до 

програми; визначення індиві-

дуального завдання; ознайомлення з 

системою звітності по результатам 

практики. Видача всіх необхідних 

супроводжуючих документів для 

проходження практики. 

Коледж ВНЗ 

«Київський 

університет 

ринкових 

відносин» 

 

2 1 

Прибуття до органу. Знайомство з 

керівником практики від державного 

органу. Знайомство з правовою 

основою діяльності. 

База 

практики 

Відобразити 

у звіті. 

3 1 

Під час проходження виробничої 

практики з’ясуйте та викладіть 

письмово наступні питання: 

1. Визначте функції та завдання 

підрозділу, в якому проходить 

практика.  

2. Складіть структурну схему 

даного підрозділу та визначити 

функціональні повноваження його 

окремих структурних одиниць. 

Охарактеризуйте управління у 

базовому органі та специфіку роботи 

місцевих державних адміністрацій 

(органів місцевого самоврядування). 

База 

практики 

 

 

 

 

 

 

Відобразити 

у звіті 

 

4 2 

Дайте письмову відповідь: 

1. Особливості порядку добору 

кандидатів на зайняття вакантної 

посади в місцевій державній 

адміністрації (органі місцевого 

самоврядування).  Випробування та 

стажування. Кадровий резерв. 

2. Особливості правового статусу 

державного службовця місцевої 

державної адміністрація, службовця 

органу місцевого самоврядування.  

3. Права та обов’язки службовця 

місцевої державної адміністрації 

(органу місцевого самоврядування). 

Службова декларація. 

База 

практики 

 

  

Відобразити у 

звіті 

 

Модуль 2 

1 3 

Дайте письмову відповідь: 

1. Робота з громадянами в 

місцевій державній адміністрації 

(органі місцевого самоврядування).  

База практики 
Відобразити 

у звіті. 



2. Звернення громадян та 

особистий прийом громадян. Види 

звернень та порядок фіксування 

звернень. Участь у прийомі громадян 

посадовими особами місцевої 

державної адміністрації (органу 

місцевого самоврядування) та 

працівниками підрозділів юри-

дичного забезпечення. 

2 3 

Дайте письмову відповідь: 

1. Охарактеризуйте організацією 

взаємодії місцевої державної 

адміністрації (органу місцевого 

самоврядування) з іншими органами 

управління центрального та 

місцевого рівнів. Порядок взаємодії 

місцевої державної адміністрації 

(органу місцевого самоврядування) з 

центральним апаратом управління, з 

органами управління місцевого рівня 

та громадськими об’єднаннями. 

2. Порядок участі місцевої 

державної адміністрації (органу 

місцевого самоврядування) в 

реалізації правосуддя. Представ-

ництво місцевої державної 

адміністрації (органу місцевого са-

моврядування) в суді.  

3. Особивості відповідальності 

працівників місцевих державних 

адміністрацій (органів місцевого 

самоврядування). Особливості 

порядку притягнення державного 

службовця (службовця органу 

місцевого самоврядування) до від-

повідальності. Особливості 

відповідальності за корупцію. 

База практики 

 

Відобразити 

у звіті. 

 

3 4 

Складіть перелік нормативно-

правових актів, які необхідно 

використовувати у процесі 

вирішення поставлених питань 

Коледж ВНЗ 

«Київський 

університет 

ринкових 

відносин» 

 

 

Додаток  Г 

 

4 4 

Підготувати звіт Коледж ВНЗ 

«Київський 

університет 

ринкових 

відносин» 

 

 

 

 

 

 

 



Варіант 7 

Завдання з виду професійної діяльності: юридична клініка 

 

№ 

з/п 
Тиждень 

Завдання 

Модуль 1 

Місце 

проходження 
Примітка 

1 1 

Оглядова лекція: інструктаж про 

порядок проходження практики на 

базі практики відповідно до 

програми; визначення індиві-

дуального завдання; ознайомлення з 

системою звітності по результатам 

практики. Видача всіх необхідних 

супроводжуючих документів для 

проходження практики. 

Коледж ВНЗ 

«Київський 

університет 

ринкових 

відносин» 

 

2 1 

Прибуття до органу. Знайомство з 

керівником практики від державного 

органу. Знайомство з правовою 

основою діяльності. 

База 

практики 

Відобразити 

у звіті. 

3 1 

Під час проходження виробничої 

практики у юридичній клініці 

з’ясуйте та викладіть письмово 

наступні питання: 

1. Визначте функції та завдання 

юридичної клініки, в якій проходить 

практика.  

2. Охарактеризуйте загальні 

положеннями організації роботи 

юридичної клініки. 

База 

практики 

 

 

 

 

 

 

Відобразити 

у звіті 

 

4 2 

Дайте письмову відповідь: 

1. Охарактеризуйте основи 

інтерв’ювання та консультування 

громадян, види процесуальних та 

інших документів правового 

характеру, що пов’язані з діяльністю 

юридичної клініки. 

2. Порядок особистого прийому 

громадян, порядок їх обліку. 

Надання безоплатної правової 

допомоги особам. 

База 

практики 

 

  

Відобразити у 

звіті 

 

Модуль 2 

1 3 

Дайте письмову відповідь: 

1. З’ясуйте алгоритм опрацю-

вання письмових звернень 

відвідувачів Юридичної клініки, 

роботи над справою, пошуку та 

вироблення правових позицій у 

справі, специфіку опрацювання 

окремих адміністративних правових 

питань 

2. Охарактеризуйте основи 

діловодства у сфері юридичної 

практики, ведення поточної 

База практики 
Відобразити 

у звіті. 



документації під час вирішення 

адміністративних справ. 

2 3 

Дайте письмову відповідь: 

1. Права та обов’язки студента 

консультанта в юридичній клініці. 

2. Основи здійснення представ-

ництва осіб у судах, органах 

державної влади та місцевого 

самоврядування, перед іншими 

особами. 

База практики 

 

Відобразити 

у звіті. 

 

3 4 

Складіть перелік нормативно-

правових актів, які необхідно 

використовувати у процесі 

вирішення поставлених питань 

Коледж ВНЗ 

«Київський 

університет 

ринкових 

відносин» 

 

 

Додаток  Г 

 

4 4 

Підготувати звіт Коледж ВНЗ 

«Київський 

університет 

ринкових 

відносин» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток В 

Система оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою 

з практики 

Таблиця 1 

Модуль I Модуль II 
Заохочувальні 

бали 

Захист 

практики 
Сума 

30 30 10 30 100 

 
Оцінювання окремих видів виробничої практики студента  

Таблиця 2 

Модуль I 
Мах. к-ть 

балів 
Модуль II 

Мах. к-ть 

балів 

Аналіз структури 

підприємства, установи, 

організації  відповідної до 

обраного варіанту 

20 Надати письмову відповідь на 

питання та завдання обраного 

варіанта  

 

20 

Ознайомитись та оформити 

перелік нормативно-правових 

актів відповідно до обраного 

варіанту 

10 Ознайомитись та оформити перелік 

літератури (наукової та навчальної) 

відповідно до обраного варіанту 

10 

Усього за змістовим 

модулем 1 
30 Усього за змістовим модулем 2 30 



Додаток Г 

Вимоги до оформлення списку використаних джерел 

 (приклади) 
 
 

 
Один автор 

 

Однотомні видання 

Битяк Ю. П.  Державна  служба  в  Україні:  організаційно-правові  засади:  монографія. 

Xарків: Право, 2005. 304 с. 

Краснова М. В. Договори в екологічному праві України: навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. 

Тараса Шевченка. Київ: Алерта, 2012. 216 с. 

Петрик О. І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід і перспективи для України: 

монографія / відп. ред. В. М. Геєць. Київ: УБС НБУ, 2008. 369 с. 

Грошевий Ю. М. Вибрані праці / упоряд.: О. В. Капліна, В. І. Маринів. Харків: Право, 2011. 

656 с. 

Беккариа Ч.  О  преступлениях  и  наказаниях  /  вступ.   ст.   Н. И. Панова;   пер   с итал. М. 

М. Исаев. Киев: Ин Юре, 2014. 240 с. 

Кузніченко С. О. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану»: наук.- 

практ. комент. / Одес. держ. ун-т внутр. справ. Харків: Право, 2015. 164 с. 

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу 

України: із змінами та допов. на 12 берез. 2016 р. 12-те вид., допов. і перероб. Київ: Правова 

єдність, 2016. 810 с. 

Johnson L. K. Bombs, bugs, drugs and thugs: intelligence and America’s quest for security. 

New York; London: New York University Press, 2000. 326 р. 

 
Два автори 

Васильєв С. В., Ніколенко Л. М. Доказування та докази у господарському процесі України: 
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