Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

НАКАЗ №
м. Одеса

« /З »

0-9

20/&Р.

Про практику студентів
З метою організації та проходження практики студентами
Національного університету «Одеська юридична академія» (далі Університет) відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення
про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України,
затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 року №
93,
НАКАЗУЮ:
1.
Керівникам
усіх
навчальних
структурних
підрозділів
Університету:
- проінформувати
керівників баз практики про типові програми
проходження практики та розмістити їх на сайті Університету;
- забезпечити здійснення керівниками практики від Університету
поточного контролю за проходженням практики студентами;
- після видання наказів про проходження практики, відповідно до
складеного графіку, провести нарадчо-консультативні зустрічі (конференції з
практики) з керівниками практики від Університету та студентами;
- при організації та проходженні практики студентами Університету
обов’язково використовувати додатки, що додаються;

- забезпечити проведення захисту результатів проходження студентами
практики комісіями у складі керівників практики від Університету.
2. Керівникам практики від Університету розробити індивідуальне
завдання студенту з урахуванням специфіки бази та виду практики з
можливістю
індивідуальної роботи та підготовки документів за
результатами проходження практики.
3. Начальнику відділу організаційно-документального забезпечення
Врлошиній Світлані Михайлівні довести зміст даного наказу до відома всіх
вищезазначених осіб.
4. Загальну організацію практики покласти на Директора Центру
організації освітньої підготовки та інформаційно-аналітичної роботи Ващук
Олесю Петрівну.
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з
навчальної роботи Аракеляна Мінаса Рамзесовича.
Додатки:
Додаток 1 (на 8 арк.) -

Титульний аркуш звітної документації з

практики та її структура.
Додаток 2 (на 1 арк.) - Форма направлення на практику.
Додаток 3 (на 3 арк.) - Типова програма практики.
Додаток 4 (на

1 арк.) -

Форма індивідуального завдання на

проходження практики.
Додаток 5 (на 3 арк.) - Щоденник практики.
Додаток 6 (на

1 арк.) -

Форма відгуку осіб, які перевіряли

проходження практики.
Додаток 7 (на 1 арк.) - Форма відгуку керівника практики від бази
практики.
Додаток 8 (на 1 арк.) - Форма висновку керівника практики від
Університету про проходження практики.
Додаток 9 (на 2 арк.) - Вимоги до складання та оформлення звітної
документації студента-практи канта.
Додаток 10 (на 2 арк.) - Критерії оцінювання.

В.В.. ЗАВАЛЬНЮК

Додаток 1 до наказу
№ > £ / # # ід
-.яҐ'“ "•*
і МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА
АКАДЕМІЯ»

ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
З ПРАКТИКИ
і__________________________________________________________________________________

(вид і назва практики)

період проходження практики: з «___» ______201__р. по «___ » _____201__ р.
студента________________________________________________________________
(прізвище, ім ’я, по батькові)

Інститут / факультет____________________________________________________
(повна назва навчального підрозділу)

_________ курс,__________ потік, академічна група______________
освітньо-кваліфікаційний рівень / освітній ступінь________________________
(молодш ий спеціаліст, бакалавр,
спеціаліст, магістр)

спеціальність__________________________________________________________
(шифр і назва)

Кафедра_______________________________________________________________
(назва кафедри, по якій буде здійснюватися захист результатів практики)

Керівник практики від кафедри___________________________________________
(прізвище, ім ’я, по батькові)

База практики___________________________________________________________
(повна офіційна назва бази практики)

Керівник практики від бази практики_____________________________________
(прізвище, ім ’я, по батькові)

Звітну документацію перевірив___________________________________________
(підпис керівника практики від кафедри)

Кількість балів за звітну документацію____________________________________
(виставляє керівник практики від кафедри)

Одеса - 2016

ЗМІСТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ
ТИПОВА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ НА ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ
ПИСЬМОВИЙ ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
ВІДГУК ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЛИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
ВІДГУК КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД БАЗИ ПРАКТИКИ
1. НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ

2. ТИПОВА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

3. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ НА ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

4. ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

5. ПИСЬМОВИЙ ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

1. Відомості про терміни проходження практики
2. Відомості про базу практики (підприємство, установу, організацію,
державний орган або орган місцевого самоврядування)
3. Відомості про виконання розділів її програми (завдань типової програми,
завдань керівників практики, робіт тощо).
4. Відомості про виконання індивідуального завдання (у тому числі
отримані результати)
5. Опис нової інформації, отриманої під час проходження практики
6. Висновки та пропозиції, зауваження та побажання студента
7. Інша інформація
8. Список використаних джерел
9. Документи, матеріали, що складалися (були виконані) студентом під час
практики

6. ВІДГУК ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЛИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ1

7. ВІДГУК КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД БАЗИ ПРАКТИКИ

Додаток 2 до наказу
від
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»
НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ
студента Національного університету «Одеська юридична академія»
ч

Студент______ курсу

інституту / факультету
(прізвищ е, ім ’я, по батьк ові)

направляється н а ______________________________________________________
(вид п р актик и)

місто

на
( назва бази п р актик и ( орган ізац ії, підприєм ства, устан ови ))

Термін практики: з ___________________ 20_____ п о _________________ 20
Керівник практики від Університету_________________________________
(п осада, підпи с, ім ’я, по батьк ові, прізвищ е)

Директор інституту / декан факультету
( підпис, ім ’я, по батьк ові, п р ізв и щ е)

м.п.
Керівник практики від бази практики

( підпис, ім ’я, по батьк ові, прізвищ е)

Прибув на базу практики
«

» __________________ 20______ р.
(п осада, підпи с, ініціали та прізвищ е в ід п ов ід ал ь н ої особи)

М.П.
Вибув з бази практики
«_________» __________________ 20______ р.
(п осада, підпис, ініціали та прізвищ е в ід п ов ід ал ь н ої особи)

М.П.

ЗГІДНО
Із о р и гін а л о м !

Додаток 3 до наказу
т - Ш Ґ к б від
Типова програма
Період з

практики студентів
р. по

(

)

р.

Нарадча та консультативна зустріч зі студентами

Викладач куратор

Зміст

База практики
Організація, підприємство,
установа, СРС

•

Організація, підприємство,
установа, СРС
Організація, підприємство,
установа, СРС
Організація, підприємство,
установа, СРС
'•/

і

4

Організація, підприємство,
установа, СРС
Організація, підприємство,
установа, СРС

'

зпдно

| Ч ОРИГІНАЛОМ)

Організація, підприємство,
установа, СРС
Організація, підприємство,
установа, СРС
Організація, підприємство,
установа, СРС
Організація, підприємство,
установа, СРС
Організація, підприємство,
установа, СРС
Організація, підприємство,
установа, СРС

Організація, підприємство,
установа, СРС
Організація, підприємство,
установа, СРС

Організація, підприємство,
установа, С Р С .
0

Організація, підприємство,
установа, СРС
•

Організація, підприємство,
установа, СРС
Організація, підприємство,
установа, СРС
Організація, підприємство,
установа, СРС
Організація, підприємство,
установа, СРС

Захист практики

Комісія

Додаток 4 до наказу
№
^ від / і~

е&0/£>

. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИКУ
студента _________ курсу

інституту /факультету

Національного університету «Одеська юридична академія»
(прізвище, ім ’я, по батькові)

Керівник практики від кафедри ____________ /__________________________/
Примітка (примітна видаляється при оформленні завдання):

Зміст індивідуального завдання повинен відповідати як завданням освітнього процесу, так і потребам
виробництва, враховувати інтереси студента, конкретні умови, можливості та пропозиції організації,
підприємства, установи тощо. Індивідуальне завдання студента під час проведення переддипломної практики
узгоджується з тематикою кваліфікаційної роботи, тематика кваліфікаційної роботи обов'язково зазначається в
індивідуальному завданню.
Наприклад, для студентів-юристів індивідуальне завдання з виробничої практики може виглядати як сукупність
таких елементів:
• опис певної фактичної ситуації правового характеру (фабула індивідуального завдання);
• завдання щодо її юридичної кваліфікації;
• аналіз стану правозастосовної практики, корелюючої правовим питанням - фактичної ситуації
(наприклад, аналіз та узагальнення оприлюдненої в Єдиному державному реєстрі судових рішень
судової практики);
• вимога складення певних правових (процесуальних документів) щодо різних стадій розвитку
практичної ситуації.

згідно

з о р и г ін а л о м

Додаток 5 до наказу
№ 4АМ

від /90,09 ,

%

Національний університет «Одеська юридична академія»

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

(вид і назва практики)

перідд проходження практики: з «___»
___________ 2 0 1 _ р .

201_ р.по«___»

студента_________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Інститут/факультет______________________________________________________
(повна назва навчального підрозділу)

_________ курс,__________потік, академічна група______________
освітньо-кваліфікаційний

рівень

/

освітній

ступінь

(молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

спеціальність____________________________________________________________
(шифр і назва)

Кафедра_________________________________________________________________
(назва кафедри, по якій буде здійснюватися захист результатів практики)

Керівник практики від кафедри___________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

База практики_________ __________________________________________________
(повна офіційна назва бази практики)

Керівник практики від бази практики______________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ

РОБОЧІ ЗАПИСИ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ

Виконання календарного графіку практики

Зміст навчальної активності (назва робіт)

Дата

Відмітка про виконання

*

•

Керівник практики від кафедри:
(підпис)

Керівник практики від бази практики:
(підпис)

(прізвище та ініціали)

-г

'

(прізвище та ініціали)

Додаток 6 до наказу
№
від і Ї . О $ ЛЛ/&

ВІДГУК ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЛИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

/
(посада)

(підпис)

(П.І.Б.)

Примітка:

Проректор з навчальної роботи, директор ЦООПІАР, декан факультету/інституту ,:
перевіряти проходження практики студента, про що ними складається:
практики від кафедри до закінчення практики.

вач кафедри, можуть
.ається керівнику

Додаток 7 до наказу

ЗАТВЕРДЖЕНО
(посада керівника бази практики)

/
(підпис)

/
(прізвище, ініціали)

ВІДГУК КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД БАЗИ ПРАКТИКИ
(повна оф іційна назва бази практики)

на студента

курсу____________________________________________
(назва факультету/інституту студента)

Національного університету «Одеська юридична академія»
(прізвищ е, ім ’я та по-батькові студента у родовом у відмінку)

Рекомендована за проходження практики оцінка:________________________.
(незадовільно, задовільно, добре, відмінно)

Керівник практики від бази практики :
/
(посада)

(підпис)

/
(прізвище, ініціали)

ЗГІДНО— \
з ОРИГІНАЛОМ!

Додаток 8 до наказу
№ ^ 4 % від
\

ВИСНОВОК КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД КАФЕДРИ
ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
(повна офіційна назва бази практики)

студентом

курсу____________________________________________
(назва факультету/інституту студента)

Національного університету «Одеська юридична академія»
(прізвище, ім ’я та по-батькові студента)

Рекомендована за проходження практики оцінка:
(НЄЗ£

Керівник практики від кафедри:

/
ЗГІДНО
3 ОРИГІНАЛОМ "

Додаток 9 до наказу
від - /// 0 $ , ££ )/&
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА
Після закінчення проходження практики студенти подають керівнику
практики від кафедри звітну документацію (переплетену або подшиту) , яка
складається з таких документів:
1.Титульний аркуш
2.Зміст
3. Направлення на практику
4. Типова програма практики студентів;
5. Індивідуальне завдання;
6. Щоденник практики
7. Письмовий звіт
8.Відгук осіб які перевіряли (за наявності)
9. Відгук керівника від бази практики
До початку проходження практики студент завантажує з веб - сайту
( http://sites.google.com/onua.edu.ua/practice ) або отримує у керівника
практики від кафедри, форми таких документів:
- титульний аркуш та структура звітної документації з практики;
- форму щоденника практики;
- форму відгуку керівника практики від бази практики.
До початку проходження практики студент отримує в деканаті
направлення на практику.
До початку проходження практики студент отримує у керівника
практики від кафедри:
- типову програму практики;
- індивідуальне завдання на проходження практики.
Відгук керівника від бази практики подається на бланку підприємства,
установи організації або завіряється печаткою підприємства, установи,
організації та підписом відповідної посадової чи службової особи. Він
містить у собі аналіз основних особистих якостей студента, ставлення
студента до виконуваної під час практики роботи (завдань), характеристику
здатності практиканта до самостійної роботи за фахом і спеціалізацією, та
може містити оцінку діяльності студента під час практики, яку рекомендує
виставити керівник від бази практики.
В щоденнику студент у хронологічному порядку детально відображає
зміст виконуваної ним роботи за кожний день практики з коротким її
аналізом і висновками. Щоденник обов'язково підписується керівником від
бази практики. Щоденник під час практики може вестися в електронній
формі, а після її закінчення повинен бути роздрукований.
_ ______

ЗГІДНО '
З ОРИГІНАЛОМ

Звіт. про виконання програми практики складається з вступу, має
містити аналіз проходження практики, відомості про виконання розділів її
програми й індивідуального завдання, висновки -та пропозиції, зауваження і
побажання студента щодо підсумків практики. Текст звіту може містити
відповідні розрахунки, пояснення, таблиці, схеми, діаграми тощо. До звіту
можуть додаватися зразки процесуальних та інших виробничих документів,
складених студентом під час проходження практики, а також інші матеріали,
зібрані під час практики. У звіті студент висвітлює спірні питання щодо
застосування чинного законодавства, які виникали під час проходження
практики. Звіт закінчується висновками та пропозиціями, в яких студент
■висловлює власну думку щодо можливостей вирішення зазначених вище
спірних питань. У звіті не повинно бути дослівного переписування історії
бази практики, а також розширеного цитування нормативних актів, але
обов'язково вимагається посилання на них. Звіт оформлюється за
встановленими вимогами з урахуванням єдиного стандарту конструкторської
документації (ЄСКД) на аркушах паперу формату А4 (надрукованих
шрифтом 12-14 розміру з полуторним інтервалом або написаних від руки).
Сторінки звіту обов'язково пронумеровуються та належним чином
скріплюються. Загальний обсяг звіту встановлюється в розмірі 10-15
аркушів. При формуванні звіту має значення повнота та правильність
висвітлення положень, що розглядалися під час практики, в тому числі тих,
що зазначені вище.
СХЕМА ЗВІТУ
У письмовому звіті про виконання програми практики студент вказує:
- термін проходження практики;
- відомості про базу практики;
- опис виконаної роботи (завдань) за кожний день практики у
хронологічному порядку;
- опис нової інформації, отриманої під час проходження практики (за
погодженням з керівником приймаючої організації);
- власні побажання і пропозиції.
Всі вказані вище документи складаються студентом в одну папку та
протягом встановленого терміну подаються керівнику від кафедри.
Індивідуальне завдання надається персонально кожному студенту з
метою надбання студентом умінь і навичок самостійно розв'язувати
конкретні виробничі, організаційні та інші завдання під час проходження
практики.
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Оцінювання здійснюється за такою формалізованою шкалою критеріїв:
Таблиця 1.
Таблиця 1
В иконання індивідуального плану роботи
Ш кала
оціню вання

Бали

Студент повністю
виконав план
роботи та
індивідуальні
завдання

Студент в
основному виконав
план роботи

Студент лише
частково виконав
план роботи

Студент не виконав
план роботи

50

40

30

20

«відмінно»

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

А

В,С

Ц,Е

Е

О ф орм лення звіту

Бали

Звіт містить
відомості про
виконання
студентом усіх
розділів програми
практики та
індивідуальних
завдань, висновки і
пропозиції, список
використаної
літератури,
оформлений у
відповідності до
вимог, і включає всі
необхідні
компоненти.

Звіт містить лише
основні відомості
про виконання
студентом розділів
програми практики
та індивідуальних
завдань, висновки і
пропозиції, список
використаної
літератури, проте
його оформлення
має незначні
недоліки.

Звіт містить лише
часткові відомості
про виконання
студентом розділів
програми
практики та
індивідуальних
завдань, висновки,
список
використаної
літератури, має
значні недоліки в
його оформленні,
включає не всі
необхідні
компоненти.

Звіт не містить
відомостей про
виконання студентом
усіх розділів
програми практики
та індивідуальних
завдань, не
відповідає вимогам
до його оформлення,
містить велику
кількість помилок, не
має усіх необхідних
компонентів.

20

17

12

5

«відмінно»

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

А

В,С

Ц,Е

Б

Представлення
доповіді
здебільшого не
відповідає
вимогам, які
стосуються
захисту звіту

Представлення
доповіді взагалі не
відповідає вимогам,
які стосуються
захисту звіту

Д оп ов ідь під час захисту звіту

Бали

Представлення
доповіді відповідає
всім вимогам, які
стосуються захисту
звіту про
проходження
практики

Представлення
доповіді в
основному
відповідає вимогам,
які стосуються
захисту звіту

15

12

г— д а о

о^ггщ л

«відмінно»

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

А

В,С

Ц,Е

Б

В ідповіді на запитання при захисті звіту

»
Студент дає
правильні, чіткі,
повні відповіді на
всі поставлені
запитання

Студент дає
частково правильні,
чіткі, проте неповні
відповіді

Студент дає
частково
правильні, нечіткі,
неповні відповіді,
при цьому
відповідає не на
всі поставлені
запитання

Студент не
відповідає на
поставлені запитання

15

12

7

0

«відмінно»

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

А

В,С

Ц,Е

Б

•
Бали

*

Для виставлення оцінки за проходження практики необхідно обчислити сумарну
кількість балів за чотирма критеріями наведеними в табл.1, та перевести в оцінку за
національною шкалою та шкалою ЕСТБ відповідно до табл. 2.
Таблиця 2
С умарна
кількість
балів

О цінка за
ш калою ЕСТБ

О цінка за
національною
ш калою

1-55

Б

незадовільно

56-74

Ц,Е

задовільно

75-89

В,С

добре

90-100

А

відмінно

К р и терії

У звіті висвітлені не всі розділи програми практики
або
звіт
підготовлений
не
самостійно.
Характеристика студента негативна. На запитання
членів комісії студент не може дати правильних
відповідей.
Недбале оформлення звіту. Більшість питань
програми практики у звіті висвітлені, але мають місце
неточності,
помилки,
логічні
похибки.
Характеристика студента загалом позитивна. При
відповідях на запитання членів комісії з програми
практики студент почуває себе невпевнено,
збивається, допускає помилки, не має твердих і
достатніх знань.
Несуттєві зауваження щодо змісту і оформлення
щоденника. Характеристика студента позитивна. У
відповідях на запитання членів комісії з програми
практики студент допускає окремі неточності, хоча
має тверді знання.
Зміст і оформлення звіту і щоденника бездоганні.
Характеристика студента позитивна. Повні і точні
відповіді на всі запитання членів комісії з програми
практики.
^
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