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1. Мета та завдання стажування 

 

1.1. Проходження стажування здобувачами вищої освіти магістра 

Національної академії внутрішніх справ (далі – НАВС) є складовою частиною 

освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування» та обов’язковим компонентом 

освітньої програми для здобуття відповідного ступеня вищої освіти.  

1.2. Стажування організовується та проводиться відповідно до навчальних 

планів і програм згідно із Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту»; 

Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів вищих навчальних 

закладів МВС України, затвердженого наказом МВС України від 27.06.2013 

№ 621; Положення про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 

08.04.1993 № 93; Положення про дистанційне навчання від 25.04.2013 № 466, 

затверджене Міністерством освіти і науки України; Положення про практичну 

підготовку здобувачів вищої освіти в Національній академії внутрішніх справ, 

що затверджене наказом НАВС від 2 травня 2018 року № 642; Положення про 

дистанційне навчання в Національній академії внутрішніх справ, рішення Вченої 

ради від 24.04.2018, затверджено наказом НАВС від 02.05.18 № 642 та графіка 

організації освітнього процесу в Національній академії внутрішніх справ на 

відповідний навчальний рік. 

1.3. Стажування проводиться з метою закріплення і вдосконалення 

теоретичних знань, формування у здобувачів вищої освіти на відповідному етапі 

навчання професійних компетентностей та навичок згідно з напрямом та 

спеціалізацією, виховання потреби систематичного оновлення своїх знань та 

творчого застосування їх у практичній діяльності.  

Проходження стажування здобувачами вищої освіти магістра передбачає 

набуття практичних навичок діяльності в сфері публічного управління та 

адміністрування відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки. 

Базами проходження стажування можуть бути органи державної влади, 

місцевого самоврядування, структури недержавних суб’єктів громадянського 

суспільства, підприємства, установи, організації різних форм власності, що 

мають неприбутковий статус, міжнародні організації та їх представництва в 

Україні (керівні посади, посади фахівців, посади головних державних 

інспекторів, у тому числі зараховані в резерв на ці посади, кадрові підрозділи, 

відділи превенції тощо).  

1.4. Стажування проводиться за заочною формою навчання у змішаному 

форматі (blended): шляхом безпосередньої участі здобувачів вищої освіти 

(offline) або дистанційно (on-line) (синхронний та асинхронний режими) в 

організації (підприємстві, установі). Формою проведення стажування є 

опрацювання нормативно-правових актів, які регулюються діяльність організації 

(установи), залучення до виконання окремих завдань, покладених на працівників 

організації (установи). 

Основними завданнями стажування є:  

- ознайомлення з нормативно-правової базою діяльності організації у сфері 

публічного управління та адміністрування;  
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- отримання та удосконалення практичних умінь і навичок здійснення 

професійної діяльності; складання управлінських документів тощо; 

- систематизація та подальше закріплення і поглиблення одержаних 

здобувачами вищої освіти теоретичних знань на основі безпосередньої участі в 

роботі організацій;  

- ознайомлення із порядком прийняття управлінських рішень, контролем за 

їх виконанням, створення документів професійної діяльності організації 

(установи);  

- практичне закріплення застосування загальних правил та порядку 

оформлення документів, ведення діловодства, кадрового діловодства;  

- надбання і вдосконалення здобувачами вищої освіти професійних умінь й 

навичок з дисциплін спеціалізації;  

- адаптація здобувачів вищої освіти до реальних умов діяльності у сфері 

публічного управління та адміністрування;  

- зміцнення розуміння необхідності суворого дотримання законності, 

виховання почуття поваги до обраної професії. 

1.5. Проходження та терміни проходження стажування здобувачами вищої 

освіти забезпечують представники навчально-наукового інституту заочного та 

дистанційного навчання НАВС відповідно до навчальних планів відповідної 

спеціальності. 

1.6. Відповідальність за проходження стажування у визначені терміни та 

підготовку відповідних звітних матеріалів покладається безпосередньо на 

здобувачів ступеня вищої освіти ННІЗДН НАВС. 

1.8. У період обмежувальних протиепідемічних заходів та відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу COVID-19», Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби» від 17.03.2020 

№530-ІХ реалізація Програми здійснюється з використанням дистанційних 

технологій за погодженням із Вченою радою Академії. Надання здобувачам 

вищої освіти можливості зворотного зв’язку з керівниками баз стажування 

забезпечується за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, а саме: 

різні форми консультацій (форумів, чатів, повідомлень тощо), електронна пошта, 

форум, чат, відео конференція в он-лайн режимі, блог, середовище Classroom, 

сервіс Zoom.us, соціальні мережі тощо.  

Захист стажування здійснюється у змішаній формі - очно або дистанційно 

з використанням можливостей iнформацiйно-комунiкацiйних технологій, 

зокрема відео-конференцзв’язку Zoom.us, за умови забезпечення аутентифiкацiї 

здобувача вищої освіти. 

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримувати у 

представників ННІЗДН та науково-педагогічних працівників відповідної 

кафедри Академії: 

 

№ п/п Кафедри Електронна пошта 

1. Публічного управління та 

адміністрування 

k004@naiau.kiev.ua 
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Загальна компетентність здобувачів вищої освіти у процесі проходження 

стажування охоплює: 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК04. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, 

інтелектуальний і культурний рівні. 

ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК08. Формування «soft skills»: 

– індивідуальних: властивість приймати рішення та вирішувати проблеми; 

позитивне мислення та оптимізм; 

– комунікативних: креативність; логіка; зрозуміло формувати думки; 

відповідати аргументовано, зрозуміло, вчасно і ввічливо; 

– управлінських: уміння вирішувати проблемні ситуації. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

ФК02. Здатність організовувати діяльність органів публічного управління 

та інших організацій публічної сфери. 

ФК07. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, 

аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-

правовим актам на різни рівнях публічного управління та адміністрування.  

Програмні результати навчання: 

ПРН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу 

публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень. 

ПРН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та 

адміністрування, враховуючи вимоги законодавства виявляти правові колізії та 

проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення. 

ПРН10. Представляти органи публічного управління й інші організації 

публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх 

діяльності. 

2. Організація і проведення стажування 

 

2.1. Організацію та проведення стажування, контроль за її проходженням 

забезпечують керівництво НАВС, навчально-методичний відділ НАВС, 

представники навчально-наукового інституту заочного та дистанційного 

навчання, науково-педагогічні працівники відповідних кафедр, а також здобувачі 

вищої освіти. 

2.1.1. Перед початком проходження стажування науково-педагогічні 

працівники відповідних кафедр Академії спільно з навчально-науковим 

інститутом заочного та дистанційного навчання проводяться організаційно-

методичні інструктажі здобувачів вищої освіти у вигляді лекції. 

2.1.2. Керівники організацій (установ), де здобувачі вищої освіти 

проходитиме стажування видають наказ про закріплення здобувачів вищої 

освіти за підрозділами (відділами, відділеннями, секторами), у яких буде 

організовано проходження стажування та за конкретною посадою. 

2.1.3. Витяг з наказу про закріплення здобувачів вищої освіти за 

підрозділом (відділом) додається до документів, що повинні бути представлені 

на захисті результатів проходження стажування. 
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2.2. Організація проходження стажування в організаціях (установах) 

покладається на керівників цих організацій (установ) та здобувачів вищої освіти, 

які зобов’язані: 

- визначити конкретні бази для проходження стажування відповідно до 

спеціальності, за якою здійснюється підготовка здобувача вищої освіти; 

- керівники відповідних баз стажування повинні створити належні умови 

для її проходження відповідно до законодавства; 

- видати наказ про призначення здобувача вищої освіти за визначеною 

посадою відповідно до спеціальності, за якою здійснюється підготовка 

здобувача вищої освіти; 

- припинити проходження стажування та зробити відповідний запис в 

щоденнику проходження стажування здобувача вищої освіти у разі 

систематичного невиконання ним посадових обов’язків або грубого порушення 

службової дисципліни. 

- у разі неможливості прибуття до місця проходження стажування з 

причин, які пов’язаними з протиепідемічними заходами в організації (установі), 

забезпечувати здобувачів вищої освіти необхідними нормативними документами 

та інформацією за допомогою інформаційно-комунікаційних засобів зв’язку з 

фіксацією скриншотів; 

- аналіз роботи здобувачів вищої освіти і надання їм допомоги в 

успішному проходженні стажування; 

- узагальнення підсумків і подання на затвердження звіту керівниками баз 

стажування (додаток 3); 

2.3. Під час проходження стажування здобувачі вищої освіти зобов’язані: 

- виконувати передбачені Програмою стажування (далі - Програмою), 

індивідуальним планом стажування завдання у повному обсязі й у встановлені 

терміни; 

- дотримуватись заходів особистої безпеки, правил охорони праці і техніки 

безпеки, виконувати розпорядок дня, встановлений в організації (установі) за 

місцем проходження стажування; 

- виявляти організованість, ініціативу, дотримуватись вимог законодавчих 

актів України; 

- вивчити накази, інструкції, методичні та аналітичні документи, які 

стосуються діяльності організації (установи); 

- засвоїти посадові інструкції працівників організації (установи); 

- скласти звіт за підсумками стажування згідно з встановленою формою та 

подати його на погодження і затвердження; 

- у разі проходження стажування здобувачами вищої освіти у змішаній 

формі (в асинхронному або синхронному режимах) здійснювати зв’язок з 

керівником організації (установи) за допомогою інформаційно-комунікаційних 

засобів зв’язку та робити відповідні записи в щоденнику стажування з 

обов’язковим документальним підтвердженням такого зв’язку (фіксація 

скриншотів). 

2.4. Під час проходження стажування здобувачі вищої освіти мають право: 
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- ознайомлюватися з усіма службовими документами відділу (відділення) 

організації (установи), визначених Програмою стажування та індивідуальними 

планами; 

- користуватися технічними та іншими засобами, наявними у відповідній 

організації (установі); 

- вносити пропозиції керівництву організації (установи) щодо 

вдосконалення організації і проведення стажування, а також діяльності 

організації (установи). 

 

3. Перелік навичок, які повинні набути здобувачі ступеня вищої освіти 

магістр 

 

3.1. Під час проходження стажування здобувачі вищої освіти повинні 

відпрацювати навички: 

3.1.1. засвоїти функціональні обов’язки за посадою, за якою проходять 

стажування; 

3.1.2. набувати практичних навичок та вмінь щодо застосування основних 

методів та засобів практичної роботи; 

3.1.3. набути практичного досвіду оформлення відповідної службової 

документації;  

3.1.4. відповідно до функціональних обов’язків набути практичних умінь та 

навичок здійснення певного виду управлінської діяльності; 

3.1.5. набути навичок оформлення службових або кадрових документів, які 

передбачені посадовими обов’язками у відповідності до оформлення згідно 

чинного законодавства тощо. 

3.1.6. всебічно вивчити ділові, моральні й особисті якості здобувача вищої 

освіти з метою визначення та направлення його здібностей у фахову 

компетентність. 

 

4. Методичні поради щодо виконання програми стажування 

 

4.1. Стажування передбачає ознайомлення здобувачів вищої освіти з 

професійною діяльністю організацій (установ) шляхом залучення їх до 

практичної діяльності.  

4.2. Тривалість стажування – до 4 місяців (за визначеним обсягом годин 

згідно з навчальним планом). 

4.3. Проходження практичної підготовки здобувачів вищої освіти ННІЗДН 

НАВС має свої особливості і залежить від характеру практичної роботи, яку 

вони виконують та наявності в них відповідного професійного досвіду. 

4.4. Для проходження стажування здобувачів вищої освіти поділяються на: 

 здобувачі, які працюють за обраним фахом або мають відповідний 

досвід практичної роботи (не менше одного року), що відповідає 

спеціальності підготовки, звільняються від проходження практики.  

 здобувачі, які не працюють за обраним фахом, що не відповідає 

спеціальності підготовки, проходять практику за відповідною навчальною 

програмою, що передбачає кількість годин та у терміни, визначені графіком 
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освітнього процесу (міжсесійний період), без відриву від основної роботи або 

використовують для її проходження чергову відпустку, строк проходження, як 

правило, не більше 1 календарного місяця; 

 здобувачі, із числа звільнених з місць роботи за фахом ( колишніх 

працівників Національної поліції України, Національної гвардії України та ін.), 

які продовжують здобувати вищу освіту, проходять практичну підготовку на 

загальних засадах, якщо з моменту звільнення пройшло більше одного семестру 

( 6 місяців) до терміну захисту результатів. 

4.5. Здобувачі вищої освіти звільняються від проходження стажування у 

разі, якщо вони працюють за обраним фахом або мають відповідний досвід 

практичної роботи (не менше одного року). 

Документами, які свідчать про відповідність займаній посаді за фахом є: 

витяг із трудової книжки, довідка з місця роботи та характеристика, засвідчена 

керівником організації (підприємства, установи) та поставленням печатки. 

Рішення про звільнення від проходження практики приймається на підставі 

рапорту (заяви) здобувача вищої освіти, з перерахованими вище 

підтверджуючими документами та за погодженням першого проректора 

академії. 

 

5. Особливості складання індивідуального плану для окремих баз 

стажування 

5.1. Стажування здійснюється згідно індивідуального плану здобувача 

вищої освіти (додаток 1), розробленого згідно вимог цієї Програми. 

Індивідуальний план здобувача вищої освіти затверджується завідувачем 

кафедри. 

Індивідуальний план стажування має містити конкретизацію та деталізацію 

щодо певних дій та процедур, форм і видів актів/документів відповідно до бази 

проходження стажування. 

5.2. Особливості формування індивідуального плану з огляду на 

конкретизацію правової та організаційної діяльності здобувача вищої освіти під 

час його практичної підготовки визначаються здобувачем разом із завідувачем 

кафедри з урахуванням вимог цієї Програми. 

5.3. У разі, якщо на час проходження стажування база практики не 

охоплюється органами (установами), що перелічені, індивідуальний план 

формується відповідно з урахуванням особливостей та специфіки правової 

роботи відповідної бази стажування. 

5.4. Індивідуальний план проходження стажування має містити 

наступні позиції: 

5.4.1. Орган виконавчої влади (місцевого самоврядування): 

- ознайомлення з нормативно-правовими актами, які регламентують 

діяльність і компетенцію визначеного органу, взаємодію структурних підрозділів 

органу із юридичною службою, іншими органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, органами судової влади, громадськістю; 

- вивчення організаційної та функціональної структури органу, 

опрацювання положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів; 



9 

 

- вивчення інструкції з діловодства та внутрішнього регламенту 

діяльності; 

- ознайомлення з основними функціями та завданнями органу 

виконавчої влади (місцевого самоврядування); 

- особливості організації публічного управління та адміністрування, 

економічного та соціального діагностування; 

- ознайомлення з посадовими інструкціями посадових осіб структурних 

підрозділів органу; 

- вивчення системи внутрішнього документообігу та використання 

системи електронного врядування в органі влади; 

- участь у розробленні та обгрунтуванні управлінських рішень (наради, 

засідання, робочі групи тощо), проєктуванні організаційно-структурних змін, 

обґрунтуванні інноваційно-інвестиційних проєктів регіонального розвитку тощо 

у публічному управлінні; 

- підготовка листів узгоджень проєктів актів (рішень), доручень 

керівника органу щодо основних напрямків діяльності; 

- підготовка проєктів документів. 

 

5.4.2. Орган прокуратури України: 

- вивчення структури та штатного розпису органу прокуратури, порядку 

розподілу обов’язків між керівниками, наказів Генерального прокурора з питань 

організації та діяльності прокуратури;  

- участь у прийомі громадян працівниками прокуратури; 

- ознайомлення з практикою організації роботи прокурора, їх 

посадовими інструкціями; 

- вивчення досвіду взаємодії місцевих прокуратур зі спеціалізованими 

прокуратурами, обласними прокуратурами та Офісом Генерального прокурора; 

- ознайомлення із практикою формування штатного розпису; 

- підготовка проєктів управлінських рішень щодо організації діяльності 

органів прокуратури; 

- вивчення та підготовка управлінських рішень; 

- участь у підготовці та формуванні особових справ прокурорів; 

- ознайомлення із формами та методами здійснення нагляду за 

законністю утримання і забезпечення прав осіб, що знаходяться в місцях 

попереднього ув’язнення. 

 

5.4.3. Національна поліція України: 

- ознайомлення із правовими основами діяльності органів Національної 

поліції, його структурою та розподілом обов’язків; 

- вивчення досвіду прийому громадян та реєстрації повідомлень про 

правопорушення; 

- складання проєктів службових документів; 

- участь у організації підготовки та прийнятті управлінського рішення; 

- вивчення та підготовка аналітичних документів щодо діяльності органу 

(підрозділу, сектору, відділу); 
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- вивчення практики взаємодії із іншими органами виконавчої влади, 

органами судової влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю; 

- ознайомлення з порядком організації діловодства; 

- участь у проведенні нарад, формуванні структурних підрозділів; 

- підготовка та складання штатного розпису, підготовка обгрунтованого 

висновку щодо змін у штатному розписі. 

 

5.4.4. Міністерство юстиції України та його територіальні підрозділи: 

- ознайомлення зі структурою та правовою основою міжрегіональних 

управлінь юстиції, установ і органів юстиції, відділів державної реєстрації актів 

цивільного стану, управлінь та відділів державної виконавчої служби; 

- ознайомлення із порядком використання в практичній діяльності форм 

і методів діяльності органів юстиції за основними напрямками: державної 

реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти, 

державної реєстрації; 

- вивчення практики взаємодії органів юстиції з іншими органами влади 

регіонального та територіального рівнів, органами місцевого самоврядування;  

- отримання навичок роботи з Державними реєстрами; 

- участь у здійсненні контрольної діяльності міжрегіональних управлінь 

органів юстиції за діяльністю установ та органів, що входять до сфери їх 

управління; 

- участь у підготовці проєктів наказів начальника управління; 

- вивчення правових засад і практики організації роботи державних 

реєстраторів; 

- вивчення правових засад і практики організації роботи 

Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини; 

- участь у заходах удосконалення правової освіти населення. 

 

5.4.5. Орган державної виконавчої служби: 

- ознайомлення з нормативно-правовими актами, які регулюють 

діяльність державної виконавчої служби (приватного виконавця); 

- вивчення організації роботи державного (приватного) виконавця, форм 

і методів його роботи; 

- ознайомлення із виконавчими документами, які створюються під час 

професійної діяльності державної виконавчої служби (приватного виконавця); 

- ознайомлення із роботою автоматизованої системи виконавчого 

провадження; 

- вивчення практики взаємодії державних (приватних) виконавців із 

структурними підрозділами міжрегіональних управлінь юстиції; 

- ознайомлення із роботою Єдиного реєстру приватних виконавців 

України; 

- вивчення порядку доступу до єдиних реєстрів відповідно до 

законодавства. 

 

5.4.6. Державна судова адміністрація України: 
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- вивчення законодавства та практичного досвіду діяльності 

територіальних управлінь державної судової адміністрації; 

- ознайомлення із системою форм і методів взаємодії територіальних 

управлінь із судами та їх апаратами; 

- підготовка проєктів наказів керівника за основними напрямками 

діяльності; 

- вивчення практики організації роботи служби судових розпорядників у 

місцевих судах з боку державної судової адміністрації;  

- вивчення практичного досвіду координації діяльності керівників 

апарату місцевих судів; 

- вивчення та участь у заходах підвищення кваліфікації працівників 

апарату місцевих судів; 

- ознайомлення з практикою соціального забезпечення суддів; 

- участь у контрольних заходах щодо стану діловодства і організації 

роботи із службовими документами у місцевих судах;  

- вивчення практичного досвіду роботи з ведення судової статистики, 

діловодства та архіву у місцевих судах. 

 

5.4.7. Місцевий або апеляційний суд: 

- ознайомлення із роботою голови суду, суддів, керівника апарату, 

канцелярії суду; 

- вивчення посадових інструкцій та документів із розподілу обов’язків 

між працівниками місцевого або апеляційного суду; 

- ознайомлення із порядком та організацією діловодства;  

- ознайомлення з організацією роботи щодо реєстрації матеріалів 

(проваджень) кримінального, цивільного та адміністративного судочинства; 

автоматизованою системою документообігу суду; 

- ознайомлення з порядком підготовки справ до судового розгляду; 

- вивчення практики обліку та збереження судових документів та 

речових доказів; 

- вивчення практики ведення і оформлення протоколів судових засідань; 

- вивчення практичного досвіду взаємодії із органами прокуратури, 

Національної поліції, державної судової адміністрації України; 

- підготовка проєктів документів судових доручень, забезпечення 

позовів, призначення експертизи тощо; 

- підготовка проєктів ухвал про забезпечення позову та вивчення 

практики їх виконання; 

- складання проєктів процесуальних документів (рішень, ухвал, 

постанов) у кримінальному, цивільному та адміністративному провадженні;  

- участь у прийомі громадян працівниками суду; 

- участь у судових засіданнях (за згодою Голови суду). 

 

5.4.8. Юридичний підрозділ підприємства, установи, організації: 

- вивчення статутних документів щодо основних напрямків діяльності 

та структурної організації; 
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- вивчення порядку організації діловодства та правової роботи, наказів 

Міністерства юстиції України щодо організації юридичної служби, ведення 

претензійної та позовної діяльності тощо (підприємства, установи, організації 

державної та приватної форми власності); 

- участь у прийомі працівників й наданні їм консультації з правових 

питань, трудового законодавства й захисту соціальних прав; 

- підготовка проєктів юридичних документів організації (установи); 

- підготовка проєктів звернень до органів державної влади та місцевого 

самоврядування; 

- вивчення порядку здійснення публічної закупівлі та тендерних 

процедур; 

- участь в підготовці документів структурного підрозділу з персоналу 

(накази керівника про прийняття і звільнення з роботи, переведення на іншу 

роботу, надання відпуски, ведення трудових книжок працівників); 

- ознайомлення з матеріалами перевірок суб’єктів господарювання 

органами нагляду (контролю) у сфері господарювання; 

- ознайомлення з порядком розробки та оформлення проєктів договорів 

та розгляду пропозицій щодо укладання договорів, складання проєктів 

протоколів розбіжностей. 

 

6. Підведення підсумків стажування 

 

6.1. Після закінчення стажування здобувачі вищої освіти подають наступні 

документи: 

- індивідуальний план проходження стажування (додаток 1); 

- щоденник проходження стажування (додаток 2); 

-звіт за результатами проходження стажування (додаток 3); 

- відгук-характеристику керівника стажування (додаток 4). 

Звіт за результатами проходження стажування повинен містити такі 

відомості: 

- назву органу, в якому проходило стажування, його стислу 

характеристику; 

- підсумки виконання Програми та індивідуального плану стажування (що 

конкретно зроблено, вивчено, узагальнено, відпрацьовано практично); 

- позитивні моменти в організації та проходженні практичної підготовки; 

- труднощі та недоліки, які виникали під час практичної підготовки. 

6.2. У період проходження стажування здобувач вищої освіти повинен 

щоденно вести облік виконаної роботи. 

 6.3. Результати виконання завдань Програми стажування здобувачі вищої 

освіти відображають у щоденнику, який ведуть впродовж всього терміну 

стажування. У щоденнику також фіксують свої спостереження, зауваження, різні 

міркування щодо проходження стажування. 

 6.4. За тиждень до закінчення стажування здобувачі вищої освіти 

починають оформлення звіту (додаток 3). У процесі проходження стажування й 

складання звіту вони повинні критично підійти до одержаних матеріалів. 

Зібраний фактичний матеріал із його аналізом та інші виконані роботи, 
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передбачені програмою стажування і зафіксовані в щоденнику, 

використовуються для складання звіту. 

 6.5. Звіт повинен бути написаний або надрукований чітко, акуратно на 

аркушах формату А4, завірений печаткою і підписом керівника організації 

(установи). 

6.6. Матеріали стажування подаються по прибуттю здобувача вищої освіти 

до навчального закладу на заліково-екзаменаційну сесію представнику ННІЗДН 

НАВС для перевірки і наступного захисту.  

6.7. Результати проходження практичної підготовки оцінюються в НАВС 

комісіями, з урахуванням попереднього вивчення звітних матеріалів, висновків 

керівників бази стажування, доповідей здобувачів вищої освіти та їх відповідей 

на поставлені запитання.  

6.8. Результати захисту стажування оцінюється за 100-бальною шкалою 

ECTS, за рівнем продемонстрованих практичних навичок та теоретичних знань з 

урахуванням успішності укладання ситуаційних завдань або квесту 

відображаються в атестаціях здобувачів вищої освіти й фіксуються в навчальних 

справах випускників НАВС, а характеристики за підсумками стажування 

додаються до навчальних справ здобувачів вищої освіти. 

Оцінка за стажування вноситься до залікової книжки, відомості та 

відображається в атестації осіб, що навчаються. 

 

Шкала оцінювання: національна та ESТС 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно А відмінне виконання 

85-89 

добре 

B вище середнього 

рівня 

75-84 
C загалом хороша 

робота 

66-74 

задовільно 

D непогано 

60-65 

E виконання відповідає 

мінімальним 

критеріям 

35-59 

Незадовільно 

Fx необхідне 

перескладання 

1-34 
F необхідне повторне 

вивчення курсу 

 

6.9. Здобувачу вищої освіти, який не виконав програму стажування, 

отримав негативний висновок про її проходження або незадовільну оцінку під 

час захисту, ректором НАВС може бути надано право повторного її 

проходження. Після повторного проходження практичної підготовки 

здійснюється її захист. У разі повторного невиконання програми практики, 



14 

 

отримання негативного висновку про її проходження або незадовільну оцінку 

під час захисту стажування здобувач вищої освіти відраховується з академії у 

встановленому порядку. 
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Додатки 
Додаток 1 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Завідувач кафедри 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
підпис   Ім`я  ПРІЗВИЩЕ 

                                 (дата) 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН 

 

проходження _____________ стажування  
       

____________________  
(Ім`я прізвище) 

здобувача ступеня вищої освіти ______ за спеціальністю «___________» 

Національної академії внутрішніх справ 

Термін проходження стажування з ___._______ ____ по ___._______._____ р. 

 
№ Заплановані заходи Примітка 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
 

 
Здобувач ступеня 

вищої освіти _________ 

______________ групи             ______________________                       
Ім`я  ПРІЗВИЩЕ

 
                                                                                                     (підпис) 
 

(дата) 
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Додаток 2 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
 

 
 

 

 

ЩОДЕННИК СТАЖУВАННЯ 
(вид і назва практики) 

  

 

здобувача вищої освіти 

____________________________________________________ 
(Ім`я ПРІЗВИЩЕ)

 

 

інститут, факультет 

____________________________________________________________________ 

ступінь вищої освіти 

____________________________________________________________________ 

спеціальність 

____________________________________________________________________ 
                                                                                                            (назва) 

 

_________ курс,  група _____________ 

 

Строк проведення __________практики (стажування) з _________________ по 

_______________ 

 

 
Примітки: 

 

1. Щоденник заповнюється здобувачем особисто, крім розділу відгуку осіб, які 

перевіряли проходження стажування.  

2. Формат бланка щоденника А4.     
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Календарний графік проходження стажування 
 

№ 

з/п 

Дата Найменування виконуваної 

роботи 

Відмітка про 

виконання 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Здобувач ступеня 

вищої освіти ______ 

___________ групи        _____________                   Ім’я ПРІЗВИЩЕ 
(підпис) 

(дата) 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Керівник практики (стажування)  __________          _________________ 
                                                                                      (підпис)                                  (посада, Ім`я  ПРІЗВИЩЕ) 

 

 
Примітки: 

 

Керівник практики (стажування) закріплюється на базі проходження практичної підготовки. 
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Робочі записи під час ______________практики (стажування) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Здобувач ступеня  

вищої освіти  ____________  _____________   Ім`я  ПРІЗВИЩЕ 
(підпис) 

 

Примітка. В розділі «Робочі записи під час практики (стажування)» зазначаються: 

 підрозділ (відділ, відділення, сектор), у якому здійснено практику, посада та 

функціональні обов'язки; 

 заходи, в яких взято участь; 

 практичні навички, отримані при проходженні практики; 

 перелік документів, які були складені безпосередньо здобувачем вищої освіти; 

 труднощі та недоліки, що мали місце під час проходження практики; 

 інша інформація, що впливає на якість проходження практики. 
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Додаток № 3 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник стажування 

_____________________ 
посада, звання, прізвище, 

_____________________ 
ініціали керівника організації (установи) 

_____________________ 

МП (печатка) 
                                                                   (підпис, дата) 

 

 
ЗВІТ 

про підсумки проходження ____________ практики (стажування) здобувача  
       

ступеня вищої освіти ___________ за спеціальністю «_______________»  

Національної академії внутрішніх справ 

__________________________________________________________________ 
(Ім`я Прізвище, повне найменування навчального підрозділу, група, курс) 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Здобувач вищої освіти                       _____________  ____________ 
      (підпис)      (Ім`я Прізвище) 

Дата  

 

 
Примітка.  

Звіт має містити: 

 відомості про виконання здобувачем вищої освіти усіх розділів індивідуального плану; 

 питання щодо охорони праці; 

 висновки і пропозиції за результатами проходження практики (стажування); 

 інші відомості, які вважає за необхідне зазначити здобувач вищої освіти. 
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Додаток № 4 

 

ВІДГУК–ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Здобувач ступеня вищої освіти _______________ за спеціальністю 

«___________» Національної академії внутрішніх справ 

 _________________________________________________________________ 
(Ім`я Прізвище) 

 

проходив  стажування з «___».______ ______ по «___»._________  202___ р. на 

посаді __________________________________ 

Під час стажування  на посаді  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(Примітка: для практики (стажування) вказати, наскільки повно та якісно відпрацьовані 

питання, ставлення до роботи, рівень теоретичної підготовки, знання основних нормативно-

правових актів, вміння застосовувати теоретичні знання на практиці, рівень самостійності 

при виконанні обов’язків на посаді, навички складання службової документації, участь в 

житті колективу, вольові та моральні якості, загальний та культурний рівень розвитку, стан 

особистої дисциплінованості тощо) 

 

За підсумками стажування заслуговує оцінку 
                                                     (вид практики) 

 __________________ 
            (прописом) 

 

Керівник стажування 

___________________             _____________                         
(посада)                                                (підпис)                                                         (Ім`я Прізвище) 

МП 

 
              (дата) 


