




1. Опис виробничої практики

Найменування показників
Галузь знань, напрям 

підготовки, рівень вищої освіти

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Мова викладання: Українська
2020-2022 2020-2022

Кількість кредитів – 30

Галузь знань
08 Право
(шифр і назва)

Вид дисципліни 
(обов’язкова)Спеціальність

081 Право

Модулів – 3

Освітня програма
Право

(шифр і назва)

Рік підготовки:
Змістових модулів – 3 1

Семестр

Загальна кількість годин –
900

1, 2

Лекції

Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних –
самостійної роботи
здобувача –

Рівень вищої освіти:
 другий (магістерський) 

         год.

Практичні, семінарські

         год
Лабораторні

                 год
Самостійна робота
год

Індивідуальні завдання:
год.

Вид контролю:
залік залік



2. Мета та завдання виробничої практики

Метою виробничої практики є забезпечення і поглиблення отриманих за час навчання теоретичних
знань, набуття і удосконалення професійних умінь та навичок.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:
1. поглиблення і закріплення теоретичних і спеціальних знань з юридичних дисциплін, отриманих у

процесі навчання, з метою всебічного їх використання в майбутній професійній діяльності;
2.  набуття  і  удосконалення  професійних  навичок  і  умінь  відповідно  до  профілю  підготовки  і

програми навчання;
3. набуття практичних навичок складання процесуальних документів;
4.  розвиток  організаційних  здібностей,  почуття  відповідальності  за  доручену  справу,  збудження

інтересу до обраної спеціальності;
5.  підтримка тісних зв’язків юридичного факультету з  базовими органами та установами, в  яких

проводиться виробнича практика для обміну досвідом, удосконалення підготовки здобувачів вищої освіти;
6.  ознайомлення  здобувачів  вищої  освіти  із  структурою  та  функціонально-організаційними

особливостями діяльності органів місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органів, органів
державної  влади  та  управління,  юридичних  служб  підприємств,  установ  та  організацій,  адвокатури,
нотаріату тощо;    

7. вивчення організації діловодства, відомчих актів та інструкцій з питань організації діяльності цих
органів; 

8.  формування  уміння  здобувачів  вищої  освіти,  спираючись на  теоретичні  знання,  одержані  при
вивченні загально юридичних та спеціальних навчальних дисциплін, здійснювати тлумачення закону і його
застосування; 

9.  набуття  здобувачами вищої  освіти  практичного досвіду щодо правильно аналізу  ситуацій,  які
вимагають застосування норм права, дачі їм юридичної оцінки і прийняття рішення згідно з положеннями
нормативно-правових актів; 

10. оволодіння здобувачами вищої освіти практичними навичками правильного складання, ведення
та зберігання організаційно-розпорядчої, процесуальної документації; 

11. участь у окремих організаційних заходах, процесуальних діях під керівництвом службових осіб
бази практики; 

12.  адаптація  здобувачів  вищої  освіти  до  виконання  обов’язків  посадових  осіб,  розширення  їх
практичних вмінь, закріплення основ правової культури та професійної етики юриста.

У результаті  вивчення  навчальної  дисципліни відповідно до освітньої  програми формуються
програмні компетентності:

ІК. Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері права. 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  
ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з

інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними.
СК1.  Здатність  застосовувати  принципи  верховенства  права  для  розв’язання  складних  задач  і

проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності. 
СК3.  Здатність  аналізувати  та  оцінювати  вплив  Конвенції  про  захист  прав  людини  та

основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи
та правозастосування в Україні. 

СК4.  Здатність  оцінювати  взаємодію  міжнародного  права  та  міжнародних  правових  систем  з
правовою системою України. 

СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі
застосовування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції. 

СК6.  Здатність  обґрунтовувати  та  мотивувати  правові  рішення,  давати  розгорнуту  юридичну
аргументацію. 

СК7.  Здатність  застосовувати  знання  та  розуміння  основних  засад  (принципів)  та  процедур
судочинства в Україні. 

СК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти альтернативного позасудового
розгляду та вирішення правових спорів. 



СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній
діяльності. 

СК10.  Здатність  ухвалювати  рішення  у  ситуаціях,  що  вимагають  системного,  логічного  та
функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування. 

СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів
клієнтів. 

СК12.  Здатність  розвивати  та  утверджувати  етичні  стандарти  правничої  діяльності,  стандарти
професійної незалежності та відповідальності правника. 

СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та
характер оптимальних рішень з належною аргументацією. 

СК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну
обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини. 

СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх
законності, обґрунтованості та вмотивованості.

3. Передумови проходження виробничої практики

Теорія держави і права, Конституційне право України, Фінансове право, Податкове право, Цивільне
право,  Цивільний процес,  Адміністративне право,  Адміністративний процес,  Митне право,  Господарське
право, Кримінальне право, Кримінальний процес, Трудове право, Право соціального забезпечення.

4. Результати проходження виробничої практики

У  результаті  опанування  змісту  навчальної  дисципліни  здобувачі  мають  досягнути  таких
програмових результатів навчання:

ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та
механізмів їх правового регулювання.

ПРН  2.  Співвідносити  сучасну  систему  цивілізаційних  цінностей  з  правовими  цінностями,
принципами та професійними етичними стандартами.

ПРН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи
наукову та професійну літературу,  бази даних, цифрові,  статистичні, тестові  та інші,  та перевіряти їх на
достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.

ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та
наводити переконливі аргументи.

ПРН  7.  Дискутувати  зі  складних  правових  проблем,  пропонувати  і  обґрунтовувати  варіанти  їх
розв'язання.

ПРН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг.
ПРН  8.  Оцінювати  достовірність  інформації  та  надійність  джерел,  ефективно  опрацьовувати  та

використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності.
ПРН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі право творення та правозастосування

інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.
ПРН 12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем,

враховувати взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського
Союзу.

ПРН 13. Аналізувати і оцінювати практику застосування окремих правових інститутів.
ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.
ПРН 15.  Мати  практичні  навички  розв’язання  проблем,  пов’язаних  з  реалізацією процесуальних

функцій суб’єктів правозастосування.
ПРН 16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, обґрунтовувати

суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.
ПРН 17.  Інтегрувати необхідні  знання  та  розв'язувати складні  задачі  правозастосування  у  різних

сферах професійної діяльності.



5. Програма виробничої практики

Модуль1. Організаційна діяльність.
1.1. Участь у роботі настановчої конференції.
Участь у роботі настановчої конференції. Ознайомлення з метою, завданнями, програмою практики;

ознайомлення з правами і обов’язками практиканта; призначення керівника від кафедри; визначення терміну
проходження і порядку організації практики; узгодження графіка консультацій керівника від кафедри.

1.2. Прибуття до місця проходження практики та планування практичної діяльності.
Прибуття на базу практики, закріплення керівника від бази практики. Обговорення основних завдань,

графіка роботи практиканта. Визначення робочого місця практиканта на час проходження практики.

1.3. Складання індивідуального плану роботи.
Разом  з  методистами  практики  визначення  порядку  та  строків  виконання  завдань  практики;

узгодження індивідуального плану роботи з керівником практики.
 

Модуль 2. Практична діяльність.
2.1. Загальне ознайомлення з базою практики та її структурою
 Ознайомлення з внутрішнім трудовим розпорядком за місцем проходження практики. Ознайомлення

зі  штатним  розкладом  бази  практики.  Ознайомлення  з  розподілом  функціональних  обов’язків  між
співробітниками за місцем проходження практики. Ознайомлення з функціональними обов’язками керівника
за місцем проходження практики.

     
2.2.  Робота з нормативно-правовими актами та інформаційними базами за напрямом діяльності

бази практики.
     Детальний аналіз нормативно-правових актів, що регулюють діяльність бази практики. 
     Ознайомлення  та  опрацювання  Положень  та  Посадових  інструкцій  з  профілю  роботи  бази

практики. Ознайомлення з інформаційними базами, які використовуються під час роботи співробітниками за
місцем проходження практики.

     
2.3. Виконання функціональних обов’язків пов’язаних із напрямом діяльності бази практики.
     Аналіз та детальне опрацювання діловодства та документообігу за місцем проходження практики.
     Вивчення порядку та особливостей складання процесуальних документів. Складання проєктів

процесуальних документів та інших актів і документів відповідно до вимог чинного законодавства України.
       Збір, аналіз, критичне оцінювання, систематизація та обгрунтування інформації, необхідної для

виконання завдань практики.
     Підготовка,  систематизація  та  обгрунтування  пропозицій  щодо  удосконалення  правового

забезпечення бази практики. 
     Отримання професійних навичок, виконання практичних завдань керівника від бази практики,

розв’язання поставлених задач та врегулювання конкретних прикладних питань.
   

Модуль 3. Підсумкова діяльність.
3.1. Практичне оформлення результатів проходження практики.
        Підготовка та оформлення матеріалів практики (щоденник проходження практики, звіт про

проходження практики, проєкти процесуальних документів тощо) та подання їх на відповідну кафедру для
перевірки.

 

 6. Структура виробничої практики.

№ з/п Зміст роботи Період
Модуль 1. Організаційна діяльність

1 Участь у роботі настановчої конференції. 1й тиждень

2 Прибуття  до  місця  проходження  практики  та
планування практичної діяльності.

1й тиждень

3 Складання індивідуального плану роботи 1й тиждень
Модуль 2. Практична діяльність

4 Загальне  ознайомлення  з  базою  практики  та  її
структурою

2й – 3й тиждень



5 Робота  з  нормативно-правовими  актами  та
інформаційними базами за  напрямом діяльності  бази
практики.

4й – 7й тиждень

6 Виконання  функціональних  обов’язків  пов’язаних  із
напрямом діяльності бази практики

8й – 19й тиждень

Модуль 3. Підсумкова діяльність
7 Практичне  оформлення  результатів  проходження

практики

20й тиждень

7. Контроль досягнень

Система оцінювання досягнень здобувачів
Розподіл балів

модуль 1 модуль 2 модуль 3 сума
10 60 30 100

Форми проведення контролю та критерії 
оцінювання.

Залік 
Форма проведення: усна  (захист матеріалів практики)





Процес оцінювання передбачає: 

- перевірку керівниками практики матеріалів виробничої практики; 

- захист матеріалів практики перед комісією, залік; 

Під час захисту матеріалів виробничої практики оцінюються: 

• успішність виконання програми практики та індивідуальних завдань керівників; 
• дотримання професійної етики, правил внутрішнього розпорядку бази практики; 
• активність, ініціативність у процесі виконання завдань; 
• систематичність і якість ведення щоденника практики; 
• повнота, логічність і стилістична досконалість звіту про проходження практики; 
• змістовність, цілісність і лаконізм доповіді та відповідей на запитання; 
• сформованість професійних умінь і  якостей особистості фахівця; 
• організованість, впевненість, інтерес до роботи. 

Шкала відповідності оцінок

Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова
оцінка

Оцінка за стобальною шкалою Значення оцінки

A 90 – 100 балів
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в

межах обов’язкового матеріалу з можливими
незначними недоліками

B 82 – 89 балів
Дуже добре – достатньо високий рівень знань
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без

суттєвих (грубих) помилок

C 74 – 81 балів
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з

незначною кількістю помилок

D 69 – 73 балів

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із
значною кількістю недоліків, достатній для

подальшого навчання або професійної
діяльності

E 60 – 68 балів
Достатньо – мінімально можливий допустимий

рівень балів знань (умінь)

FX 35 – 59 балів

Незадовільно з можливістю повторного 
складання – незадовільний рівень знань, з
можливістю повторного перескладання за

умови належного самостійного доопрацювання

F 1 – 34 балів

Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – досить низький рівень знань

(умінь), що вимагає повторного вивчення
дисципліни

8. Організації та керівництво виробничою практикою.

Організацію  проведення   виробничої  практики  і  контроль  за  її  проходженням  забезпечують
юридичний  факультет  ХНПУ  імені  Г.С.  Сковороди  та  Бази  практик,  у  яких  здобувачі  вищої  освіти
проходять практику.  З цією метою факультет завчасно інформує Базу практики про терміни проведення
практики та кількісний склад практикантів.

Для здійснення контролю за проходженням практики на весь період проведення практики наказом
ректора Університету призначаються відповідальний за проходження практики від факультету та досвідчені
керівники  практикою  з  числа  викладачів  профілюючих  дисциплін,  які  несуть  відповідальність  за
організацію, якість та результати практики.

Відповідальний за проходження практики від факультету: 



• визначає бази проходження практики для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання; 
• перед початком  практики контролює  підготовленість баз практики; 
• проводить настановчу конференцію, надає інформацію про попередні бази практики, передбачені

для її проведення; 
• розподіляє здобувачів вищої освіти  на бази практики; 
• ознайомлює керівника від бази практики з програмою практики й узгоджує її  проходження; 
•  на  базі   практики  представляє  здобувачів вищої освіти і  керівника практики і  бере участь у

проведенні інструктажу з охорони праці і техніки безпеки; 
• разом з керівником від бази практики забезпечує високий рівень та якість проведення практики

згідно з програмою; 
• надає методичну допомогу керівникам практики; 
• у складі комісії  приймає залік з практики; 
• складає письмовий звіт про результати практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення

її організації та проведення практики і подає його завідувачу кафедри; 
• організовує та проводить загальні збори чи конференцію за результатами практики. 

Викладачі-керівники практики:
 разом з відповідальним за практику проводять настановчу конференцію, ознайомлюють здобувачів

вищої освіти з програмою практики, інструктують про  порядок  проходження практики,  надають
необхідні документи залежно від виду практики (направлення,  робочу програму, зразок щоденнику
практики, індивідуальне завдання, методичні рекомендації, тощо); 

• ознайомлюють здобувачів вищої освіти з організаційними документами щодо проведення практики
та вимогами до їх оформлення; 

• інформують про систему звітності з практики;
• контролюють забезпечення нормальних умов праці й побуту  практикантів; 
•  контролюють  виконання  практикантами  правил  внутрішнього  трудового   розпорядку  бази

практики;
 •  надають  практикантам необхідні  консультації  з  питань  проходження  практики  та  оформлення

звіту; 
•  аналізують  та  оцінюють  подану  документацію,  складену  за  результатами  виконання  програми

практики; 
• у складі комісії  приймають екзамен з практики;
 • складають і подають відповідальному за  практику  письмовий звіт про результати  проведення

практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення організації та проведення практики;
 вивчають та систематизують досвід роботи здобувачів вищої освіти та вносять свої пропозиції щодо

удосконалення навчального процесу;
 направляють  керівникам  Бази  практики  письмові  рекомендації  про  організацію  проходження

практики.

Керівники практики від бази практики (висококваліфіковані фахівці) зобов’язані: 
•  у  співробітництві  з  керівником  практики  від  навчального  закладу  організувати  проходження

практики (згідно з календарним планом); 
•  створити  необхідні  умови  для  виконання  програм  практики  (не  допускати  використання

практикантів на посадах і роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності); 
•  провести інструктаж практикантів   щодо охорони праці   та  техніки  безпеки  і  створити  умови

безпечної праці на  кожному робочому місці; 
• здійснити методичне керівництво щодо виконання програми практики та індивідуального завдання,

надати їм всебічну допомогу; 
•  надати  практикантам  можливість  користуватись  кабінетами,  бібліотекою,  технічною  та  іншою

документацією, необхідною  для виконання програми практики; 
• забезпечити облік виходу на роботу практикантів; 
•  про  всі  порушення  (трудової  дисципліни,   внутрішнього  розпорядку)  повідомляти  навчальний

заклад; 
• контролювати ведення щоденників, підготовку звітів; 
• після закінчення практики дати характеристику практиканту, перевірити та затвердити їх звіти. У

характеристиці  мають  бути  відображені  результати  виконання  програми  практики  та  індивідуальних
завдань, виявлені практикантом знання та організаторські здібності, участь у виконанні конкретних робіт,
якість підготовленого звіту й виставлена підсумкова оцінка за практику. 

Права та обов'язки здобувачів вищої освіти, які проходять виробничу практику: 



Практиканти при проходженні практики мають право: 
- на методичне та організаційне забезпечення практики;
 - на консультативну допомогу з боку керівників практики. 
Практиканти при проходженні практики зобов’язані: 
-  до  початку  практики  одержати  від  керівника  практики  консультації  щодо  оформлення  всіх

необхідних документів; 
- скласти згідно з програмою практики індивідуальний план роботи; 
- своєчасно прибути на базу практики; 
- ознайомитися з правилами внутрішнього трудового розпорядку відповідної бази практики, де вони

проходить практику, їх виконувати; 
- у встановлений строк і в повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і

вказівками її керівників; 
-  акуратно  і  систематично  робити  в  щоденнику  практики  записи  про  виконану  роботу,  фіксувати

спостереження, узагальнення та висновки; 
- сумлінно ставитись до проходження практики, опановувати теоретичні знання, набувати практичних

навичок з обраної спеціальності та спеціалізації у встановлені з навчальним планом терміни; 
- належним чином оформити звіт та інші матеріали по практиці; 
-  скласти  письмовий  звіт  про  проходження практики,  належним чином його  оформити  і  разом  із

іншими документами подати на кафедру у встановлений строк;
 - скласти залік з практики. 

Підсумки виробничої практики 

 Після  закінчення  терміну  практики  здобувачі  вищої  освіти  звітують  про  виконання  програми
практики, шляхом подання на відповідну кафедру матеріалів виробничої практики. 

Матеріали виробничої практики повинні містити:

 письмовий  звіт  про проходження практики; 
 щоденник; 
 індивідуальний план проходження практики;
 відзив-характеристика з бази практики;
 проекти процесуальних документів.
Матеріали практики здобувач вищої освіти подає керівникові практики від юридичного факультету не

пізніше, як за два тижні до дня захисту матеріалів практики (конференції). 

Матеріали виробничої практики захищаються в комісії, призначеній деканом юридичного факультету.

Здобувачу вищої освіти, який не виконав програму виробничої практики без поважних причин, може
бути надано право проходження виробничої практики повторно.

Підсумки  практики  обговорюються  на  підсумковій  конференції  за  участю  всіх  здобувачів,  їхніх
керівників.

Відзиви-характеристики  здобувачів,  звіт  про  проходження  практики  та  протоколи  засідання
настановчої та підсумкової конференції подаються відповідальним за організацію, проведення та контроль
виробничої практики від факультету.

9. Методичне забезпечення
1.  Головань  Т.Г.  Методичні  рекомендації  до  проходження  виробничої  практики  для

здобувачів другого (магістерського рівня) вищої освіти – Харків, ХНПУ ім.. Г.С. Сковороди., 2020р. 

10. Рекомендовані джерела
1.  Камінська  Н.В.  Місцеве самоврядування:  теоретико історичний і  порівняльно-правовий аналіз:

навч.посібник / Камінська Н.В. - К: КНТ, 2010. - 232 с. 
2.  Державне  будівництво  і  місцеве  самоврядування  в  Україні  :  підручник  /  І.  І.  Бодрова,  С.  В.

Болдирєв, В. О. Величко та ін. ; за ред. С. Г. Серьогіної. — 2- ге вид. переробл. та доповн. — Х. : Право,
2011. — 360 с. 

3.  Місцеве самоврядування в Україні:  теорія  і  практика.  Посібник для депутатів  місцевих рад та



сільських, селищних, міських голів / Б.А. Руснак. – Одеса, 2011. - 536 с. 
4.  Організація  судових та  правоохоронних органів  :  навч.  посіб.  :  у  2  ч.  /  Л.  М.  Москвич,  І.  В.

Назаров, О. О. Овсяннікова та ін. ; за ред. Л. М. Москвич. – Х. : Право, 2016. 
5. Юзікова Н.С. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник. – 4-е вид., перероб. і

доп. – К.: Істина, 2010. – 275 с. 
6. Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і практики. Настільна книга судді. За заг. ред.

О.М. Пасенюка. – К., 2007. – 608 с. 
7. Адвокатура України: правове регулювання і судова практика: Практ. посіб. для адвоката / Вища

кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті  Міністрів України / С.Ф.Сафулько (ред.),  Т.Г.Захарченко
(упоряд.), О.Д.Святоцький (ред.) – К. : Видавничий Дім “Ін Юре”, 2010. – 768 с. 

8.  Мічурін  Є.О.  Правочини.  Зразки  нотаріальних  документів:  Навчально-  практичний  посібник:
Коментар  цивільного  законодавства,  нові  види  договорів,  зразки  нотаріальних  документів,  коментар  до
окремих зразків документів – Х.: Еспада, 2010. – 464 с. 

9. Вінник О. М. Господарське право: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид., змін.
та доп. – К.: Правова єдність, 2009. – 766 с. 

10. Горевий В.І. Організація юридичної служби на підприємстві: Навчальний посібник. - Суми: ВТД
"Університетська книга", 2007. - 301 с. 

11. Юридична служба на підприємстві, в установі, організації: Практичний посібник. – К.: «Центр
учбової літератури», 2013. – 274 с.
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