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Мета та завдання виробничої практики 

1.1 Практична підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти (далі – здобувачів) Одеського державного університету 

внутрішніх справ є складовою частиною освітнього процесу і забезпечує 

подальше закріплення та поглиблення одержаних ними теоретичних знань, 

набуття і вдосконалення професійних вмінь та навичок. 

Метою виробничої практики є поглиблення отриманих теоретичних 

знань, набуття практичних навичок роботи в займаній посаді, ознайомлення з 

діяльністю підрозділів Національної поліції України, інших структурних 

підрозділів Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, 

Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро 

України, Державної прикордонної служби, державної фіскальної служби, 

недержавних суб’єктів правоохоронної діяльності, юридичних та 

консалтингових компаній, які належать до професій розділу «Професіонали» 

ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі – відповідні органи, підрозділи або 

установи) та перевірка підготовленості майбутніх фахівців до самостійного 

виконання відповідних обов’язків. 

Завдання виробничої практики: 

 систематизація, закріплення і поглиблення теоретичних знань та 

умінь,  отриманих при навчанні; 

 набуття навичок самостійної професійної роботи;  

 розвиток організаторських здібностей, ініціативи при виконанні 

обов’язків; 

 розвиток у здобувачів інтересу до науково-дослідної роботи, набуття 

ними навичок проведення досліджень i експериментування, пошук найбільш 

ефективних методів виконання професійних обов’язків. 

1.2 Виробнича практика організовується відповідно до навчальних планів 

і програм Університету, згідно наказу МВС України від 27.06.2013 № 621 «Про 

затвердження Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів 

вищих навчальних закладів МВС України», положень Законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про Національну поліцію». 

1.3 Виробнича практика проводиться в органах та підрозділах 

Національної поліції України, інших структурних підрозділах Міністерства 

внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, 

Національного антикорупційного бюро України, Державної прикордонної 

служби, державної фіскальної служби, недержавних суб’єктів правоохоронної 

діяльності, юридичних та консалтингових компаній, які належать до професій 

розділу «Професіонали» ДК 003:2010 «Класифікатор професій», шляхом 

безпосередньої участі здобувачів в практичній діяльності, виконання 

конкретних завдань з урахуванням спеціалізації, в межах обов’язків на 

відповідних посадах зазначених підрозділів та органів. 
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Перелік компетентностей, формування яких забезпечує проходження 

практики. 

Загальні компетентності : 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

Спеціальні компетентності: 

СК 2. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку 

особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових 

обов’язків. 

СК 3. Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють 

вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи 

для їх усунення. 

СК 8. Здатність визначено і наполегливо ставити професійні завдання та 

організовувати підлеглих для їх виконання, брати на себе відповідальність за 

результати виконання цих завдань. 

СК 9. Здатність обирати оптимальні методи й засоби забезпечення 

публічної безпеки і порядку. 

СК 10. Здатність аналізувати, оцінювати й застосовувати сучасні 

інформаційні технології під час рішення професійних завдань.  

СК 11. Здатність взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної 

діяльності.  

СК 12. Здатність до використання технічних приладів та спеціальних 

засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних, спеціальної техніки, 

оперативних та оперативно-технічних засобів, здійснення оперативно-

розшукової діяльності. 

СК 15. Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та 

припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, 

спрямованих на усунення загроз приватним та публічним інтересам людини й 

держави. 

СК 16. Здатність організовувати та здійснювати заходи з протидії 

адміністративним та кримінальним правопорушенням під час ускладнення 

оперативної обстановки та в разі виникнення нетипових ситуацій. 

СК 17. Здатність розробляти планові, керівні та процесуальні 

(процедурні) документи, вміти реалізовувати плани (проекти, заходи) в межах 

правоохоронної діяльності за допомогою сучасних інформаційних технологій. 

Результати навчання: 

РН 2. Координувати діяльність суб’єктів забезпечення публічної безпеки 

і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань право  
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РН 3. Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють 

правоохоронну діяльність. охоронної діяльності. 

РН 4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові 

рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та 

етичних аспектів. 

РН 5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати 

шляхи їх усунення.  

РН 7. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі 

управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також 

розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та 

письмові звіти та доповіді.  

РН 8. Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересі в 

особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й 

засобів  забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх 

посадових обов’язків.  

РН 9. Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні 

технології, бази даних та стандартне і спеціалізоване програмне забезпечення. 

РН10. Користуватись державною системою урядового зв’язку, національною 

системою конфіденційного зв’язку, формування та реалізації державної 

політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, 

державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та 

технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним 

ресурсом України, поштового зв’язку спеціального призначення, урядового 

фельд’єгерського зв’язку.  

РН 13. Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, 

базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об’єктивно оцінювати 

інформацію.  

РН 17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості 

застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, 

засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення 

та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в 

тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні 

засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності). 

РН 20. Орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань та 

ускладнення оперативної обстановки, знаходити шляхи розв’язання нетипових 

ситуацій, що виникають під час попередження, виявлення та припинення 

правопорушень.  

РН 21. Здійснювати заходи з виявлення, запобігання, припинення 

адміністративних правопорушень. 

 

2. Організація проведення практики 

2.1. Організацію проведення практики, контроль за її проходженням 

забезпечують керівництво університету, а також відповідні керівники органів, 

підрозділів та установ, в яких здобувачі проходять практику. 
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З метою вдосконалення та закріплення здобувачами практичних вмінь 

організовується та проводиться за наступними напрямами вивчення та 

опрацювання матеріалів діяльності відповідних підрозділів, органів та установ: 

 організація діяльності відповідного органу, підрозділу або 

установи; 

 організація роботи відповідного органу підрозділу або установи по 

взаємодії з іншими правоохоронними органами; 

  організація ведення документації у відповідному органу, підрозділі 

або установі. 

2.2. На період виробничої практики наказом ректора університету 

призначаються керівники з числа науково-педагогічного складу, які несуть 

відповідальність за організацію, хід, якість та результати практики здобувачів.  

Вони зобов’язані: 

- забезпечувати проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом 

здобувачів на практику: інструктаж про порядок проходження практики та із 

техніки безпеки, надання здобувачам необхідних документів (програми, 

індивідуальне завдання, методичні рекомендації та інші матеріали, перелік яких 

встановлює навчальний заклад); 

- встановити систему звітності під час проведення практики; 

- контролювати забезпечення відповідних умов практики здобувачів та 

проведення з ними обов’язкових інструктажів; 

- забезпечувати контроль виконання здобувачами індивідуальних планів 

практики; 

- сприяти вивченню та систематизації позитивного досвіду роботи 

випускників попередніх років; 

- подавати письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і 

пропозиціями щодо його покращення. 

2.3. Керівник практики здобувачів від університету має право: 

- ознайомитись з індивідуальними планами практики, веденням 

щоденників та давати вказівки щодо виконання конкретних завдань і набуття 

практичних навичок; 

- виявляти і вживати заходів для усунення недоліків в організації та 

проходженні практики; 

- ознайомлюватися з умовами праці здобувачів під час практики, 

виконання ними вимог розпорядку дня, дотримання дисципліни та вжиття 

заходів безпеки при їх участі;  

- виявляти та з’ясовувати причини порушень, що вчиняються 

здобувачами під час проходження практики, вживати заходи щодо їх усунення; 

- пропонувати керівництву відповідних органів, підрозділів або 

установ та керівнику практики дотримання умов проходження практики та 

виконання ними обов`язків, доповідати вищому керівництву відповідних 

організацій та ректору університету, керівництву інституту про виявлені 

недоліки; 
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- вносити пропозиції щодо заохочення керівників практики із числа 

працівників відповідних органів, підрозділів або установ. 

2.4. Відповідні органи, підрозділи або установи повинні: 

- призначити керівниками практики з числа найбільш підготовлених 

працівників, які мають достатній практичний досвід, високі ділові та моральні 

якості; 

- здійснювати постійний контроль за організацією та проведенням 

практики, узагальнювати та аналізувати її результати, розробляти рекомендації 

щодо її вдосконалення, підводити підсумки практики. 

2.5. Керівництво практики здійснюється керівниками відповідних органів, 

підрозділів або установ, в яких вона проводиться. На них покладаються такі 

обов’язки: 

- забезпечення виконання програми, індивідуальних планів практики 

та контроль за їх реалізацією, а також встановленого режиму роботи 

здобувачів; 

- представлення здобувачів колективу відповідного органу, 

підрозділу або установи, роз’яснення їх правового статусу, ролі і місця 

керівника практики та інших працівників під час виконання здобувачами своїх 

обов’язків; 

- проведення інструктажів здобувачів, ознайомлення їх із завданнями 

і функціями відповідної установи, його структурою, внутрішнім розпорядком, 

правилами особистої безпеки тощо; 

- проведення виховної роботи із здобувачами; 

- створення для здобувачів необхідних умов для проходження 

практики; аналіз роботи здобувачів і надання їм допомоги для успішного 

виконання програми практики. 

2.6. На безпосередніх керівників практики відповідних органів, 

підрозділів або установ покладаються обов'язки щодо щоденного обліку та 

оцінки роботи здобувачів, контроль за виконанням ними індивідуальних планів 

практики, внутрішнього розпорядку, контроль за веденням щоденників. 

2.7. Під час практики здобувачі підпорядковуються керівнику 

відповідного органу, підрозділу або установи, який на цей період є для них 

прямим начальником. 

2.8. Використовувати здобувачів для виконання завдань, не передбачених 

програмою, а також переміщати їх з одного до іншого органу без погодження з 

університетом забороняється. 

2.9. Під час проходження практики здобувачі, незалежно від посади, що 

займають, зобов’язані: 

 скласти за допомогою керівника практики відповідно до програми 

індивідуальний план роботи, виконувати передбачені програмою та планом 

завдання у повному обсязі у встановлений термін; 

 під керівництвом наставника навчитися складати відповідні 

процесуальні та непроцесуальні документи; 
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 виконувати розпорядок дня за місцем проходження практики, 

дотримуватися дисципліни і правил, які діють у місці його проходження; 

 вивчати накази, інструкції, методичні та аналітичні документи; 

 брати участь у житті колективу, відвідувати заняття із відповідної 

підготовки; 

 вести щоденник, регулярно звітувати керівнику практики про 

виконану роботу; 

 перед закінченням практики скласти звіт за встановленою формою та 

затвердити його у керівництва органу, підрозділу або установи, де відбувалася 

виробнича практика. 

2.10. Під час проходження виробничої практики здобувачі, незалежно від 

посади, що займають, мають право: 

 ознайомлюватися із відповідними документами в обсязі завдань, 

визначених програмою та індивідуальними планами; 

 вносити пропозиції керівництву, щодо вдосконалення організації і 

проведення практики, а також діяльності підрозділу та підготовки фахівців. 

 

При проходженні виробничої практики здобувачі повинні 

(орієнтовно): 

№ Напрям роботи Завдання 

 Ознайомитися: 

1. З організацією роботи, 

структурою органу, підрозділу 

або установи, в яких здобувач 

проходить практику. 

Визначити структуру органу, 

підрозділу або установи.  

2. З особливостями організації 

роботи, правовою основою 

діяльності органу, підрозділу або 

установи, в яких здобувач 

проходить практику. 

Визначити структуру органу, 

підрозділу або установи. Зазначити 

основні напрями діяльності кожного 

структурного підрозділу. 

3. З організацією роботи, 

структурою відділів, секторів 

тощо органу, підрозділу або 

установи, в яких здобувач 

проходить практику. 

Визначити інформацію відносно 

структури відділу (сектору) підрозділу 

або установи, в яких здобувач 

проходить практику. 

4. Ознайомитись із основними 

організаційними документами 

органу, підрозділу або установи. 

Визначити основні організаційні 

документ органу, підрозділу або 

установи. 

 Вивчити: 

1. Посадові, службові або 

функціональні обов’язки за 

посадою. 

Визначити обов’язки, щоденно 

планувати роботу. 
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2. Права та обов’язки особи 

відповідно за посадою. 

Визначити права і обов’язки особи 

відповідно за посадою. 

3. Накази, інструкції які стосуються 

відповідної особи за посадою. 

Вивчити чинну нормативну базу яка 

стосується діяльності особи за 

посадою. 

4. Завдання та основні напрямки 

діяльності особи за посадою. 

Вивчити завдання та основні напрямки 

діяльності особи за посадою. 

 Взяти участь: 

1. У заняттях в системі службової 

та іншої підготовки. 

Визначити основні положення, які 

висвітлювалися на заняттях зі 

службової та іншої підготовки. 

2. Взяти участь у  конкретної роботі 

відділу або сектору. 

Визначити напрямки конкретної 

роботи відділу або сектору. 

Вся робота здобувача має знайти своє відображення у щоденнику. 

 

3. Перелік навичок, які повинні бути відпрацьовані при проходженні 

практики здобувачами 

3.1. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові 

рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та 

етичних аспектів. 

3.2. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати 

шляхи їх усунення.  

3.3. Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересі в 

особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й 

засобів  забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх 

посадових обов’язків.  

3.4. Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні 

технології, бази даних та стандартне і спеціалізоване програмне забезпечення. 

Користуватись державною системою урядового зв’язку, національною 

системою конфіденційного зв’язку, формування та реалізації державної 

політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, 

державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та 

технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним 

ресурсом України, поштового зв’язку спеціального призначення, урядового 

фельд’єгерського зв’язку.  

3.5. Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах 

даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об’єктивно оцінювати 

інформацію.  

3.6. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості 

застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, 

засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення 

та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в 
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тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні 

засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності). 

3.7. Здійснювати заходи з виявлення, запобігання, припинення 

адміністративних правопорушень. 
 

ЗАХИСТ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ 

По завершенню практики здобувачі мають подати щоденник практики. 

Захист практики складається з перевірки та оцінки матеріалів складених 

під час практики. 

Оцінку захисту результатів стажування в університеті здійснюють 

науково-педагогічні працівники, керівництво університету, а також запрошені 

працівники практичних відповідних підрозділів, органів або установ. 

Результати практики складаються з оцінки матеріалів, складених під час 

практики (максимально 100 балів). 

За результатами проходження та захисту практики проводиться 

відображення в атестаціях здобувачів і враховуються під час вирішення питань 

щодо доцільності їх призначення на ту чи іншу посаду. 

Загальні підсумки практики та її захисту, заходи щодо її подальшого 

вдосконалення обговорюються на засіданнях кафедр. 

Процедура захисту полягає у заслуховуванні доповідей здобувачів та їх 

відповідей на поставлені запитання. 

Методичні поради щодо проходження практики. 

З метою успішного проведення практики здобувач зобов’язаний: 

1. Під час підготовки до практики вивчити програму практики. 

2. Після прибуття на місце практики: 

 представитися керівництву відповідного органу, підрозділу або 

установи та доповісти про завдання та програму практики; 

 вивчити індивідуальний план роботи, завдання, які стоять перед 

відповідним органом, підрозділом або установою, розпорядок дня, 

познайомитися з колективом підрозділу; 

3. У ході практики: 

 спланувати свою роботу; 

 ретельно та якісно проводити кожен із заходів, сумлінно їх 

виконувати; 

 щоденно вести облік проведених заходів. 


