Тема:
Організація та порядок проходження
стажування здобувачів вищої освіти
заочної форми навчання, які навчаються за кошти
фізичних та юридичних осіб
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ПЛАН:

1. Мета і завдання стажування.
2. Організаційні основи стажування.
3. Порядок проходження стажування та
його зміст.
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ЛІТЕРАТУРА:
1.

Закон України “Про вищу освіту” № 1556-VII від 01.07.2014 р.

2.

Закон України “Про зайнятість населення” № 5067-VI 05.07.2012 р.

3.
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2013 № 20 “Про
затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів закладів
вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на
підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про
стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях”
(із змінами).
4.
Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів вищих
навчальних закладів МВС України, затверджене наказом МВС України від
27.06.2013 № 621.
5.
Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти в
Національній академії внутрішніх справ, затверджене наказом НАВС від
02.05.2018 № 642.
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Стажування
є
завершальним
етапом
підготовки
майбутніх
фахівців для здобуття певного
ступеня вищої освіти відповідно до
напряму,
спеціальності
та
спеціалізації навчання.
(Положення про практичну підготовку
слухачів та курсантів вищих навчальних
закладів МВС України, затверджене наказом
МВС України від 27.06.2013 № 621)
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Метою стажування є набуття
досвіду з виконання професійних
завдань
та
обов'язків,
удосконалення професійних знань,
умінь та навичок, вивчення та
засвоєння
нових
технологій,
техніки,
набуття
додаткових
компетенцій.
Тривалість стажування – до 4 місяців (обсяг
годин
визначається
графіком
освітнього
процесу).
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Освоєння змісту професійної діяльності, методів і
прийомів роботи на конкретних посадах
Формування професійних умінь і навичок, набуття
досвіду практичної роботи відповідно до професії
(спеціальності), за якою здобувається освіта

Основні
завдання
стажування

Ознайомлення з практикою застосування
нормативних документів і розробки документів, що
регламентують сферу діяльності бази стажування
Зміцнення розуміння необхідності суворого
дотримання законності, виховання почуття
обов’язку до вибраної професії

Розвиток організаторських здібностей, відчуття
відповідальності, ініціативи, волі та наполегливості при
виконанні обов’язків на конкретній посаді
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Для проходження стажування здобувачі вищої освіти
заочної форми навчання поділяються на дві категорії

які працюють
за обраним фахом або
мають відповідний
досвід практичної роботи
(не менше одного року),
звільняються від
проходження
стажування

які не працюють за обраним
фахом або працюють за
фахом, що не відповідає
обраному напряму
підготовки в НАВС,
проходять стажування
відповідно до навчального
плану без відриву від
основної роботи або
використовують для
стажування чергову
відпустку (відпустку за
власний рахунок)
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Документи, які підтверджують відповідність
займаній посаді за фахом

Витяг з
трудової
книжки

Довідка
з місця
роботи

Характеристика

Рішення
про
звільнення
від
проходження
стажування
приймається на підставі рапорту (заяви) здобувача вищої освіти,
з
перерахованими
вище
підтверджуючими
документами,
погодженого з відділом організації та координації освітнього
процесу НАВС та керівниками профільних кафедр

Базами
проходження
стажування
здобувачів
вищої
освіти
можуть
бути:
підприємства,
установи,
організації,
які
відповідають
вимогам
щодо
практичного
оволодіння спеціальністю, зокрема:
департаменти (управління, відділи)
органів
влади,
суди,
органи
прокуратури,
юридичні
фірми,
нотаріальні контори тощо.
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Керівники баз стажування повинні:

забезпечити створення належних умов
виконання індивідуального плану стажування;

для


представити здобувачів вищої освіти колективу
співробітників, роз’яснити їх правовий статус;

провести інструктажі із здобувачами вищої
освіти, ознайомити їх зі станом справ, завданнями та
функціями
бази
стажування,
її
структурою,
внутрішнім розпорядком та правилами безпеки праці;

забезпечити здобувачів вищої освіти робочим
місцями, надавати їм допомогу у виконані завдань,
передбачених індивідуальним планом стажування;

контролювати виконання індивідуального плану
стажування здобувачами вищої освіти;

затверджувати
звіти
за
результатами
стажування та характеристики-відгуки на здобувачів
вищої освіти.
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Безпосередні керівники стажування
повинні:

ознайомити здобувачів вищої освіти з
характером і особливостями роботи;

здійснювати практичне навчання відповідно до
індивідуального плану стажування;

давати оцінку роботі здобувачів вищої освіти,
контролювати виконання ними індивідуального плану
стажування, дотримання внутрішнього розпорядку,
ведення щоденників тощо;

вивчати рівень підготовки, ділові та моральні
якості здобувачів вищої освіти їх ставлення до роботи;

узагальнювати підсумки стажування та
подавати звіти за результатами проходження
стажування здобувачів вищої освіти на затвердження
відповідними керівниками баз стажування;

складати характеристики-відгуки на здобувачів
вищої освіти, затверджувати їх у керівництва (не
пізніше ніж за три дні до закінчення стажування). 11

Зміст характеристики-відгуку
У характеристиці-відгуку мають знайти відображення:
обсяг та якість виконання індивідуального плану
стажування
рівень підготовленості здобувачів вищої освіти до
виконання професійних обов’язків і вміння
реалізовувати набуті знання на практиці
оволодіння професійними навичками, дотримання
заходів особистої безпеки
особисті морально-вольові якості, дисциплінованість,
старанність

професійний рівень розвитку, відношення до роботи в
цілому та підсумкова оцінка за стажування
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Здобувачі вищої освіти зобов’язані:
скласти та подати на затвердження
керівникові бази стажування індивідуальний
план стажування;

виконувати передбаченні індивідуальним
планом стажування завдання у визначені
терміни;

дотримуватись заходів особистої безпеки,
правил охорони праці і техніки безпеки;

ознайомитись
з
нормативно-правовими
актами, інструкціями, оглядами, методичними
та аналітичними документами, що стосуються
діяльності
відповідної
бази
стажування,
формами та методами роботи працівників;
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Здобувачі вищої освіти зобов’язані:
(продовження)

чітко
виконувати
вказівки
керівника
стажування щодо виконання індивідуального
плану стажування;

засвоїти
функціональні
обов’язки
за
посадою,
за
якою
здобувач
проходить
стажування;

виконувати розпорядок дня, встановлений
за місцем проходження стажування;

бути дисциплінованим, пунктуальним та
самостійним;

вести щоденник стажування та звітувати
безпосередньому керівникові стажування про
виконану роботу;

підготувати звіт про підсумки стажування
за встановленою формою та подати його на
погодження і затвердження.
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Здобувачі вищої освіти мають право:

на повагу до своєї особистості, честі та гідності,
справедливе і шанобливе ставлення з боку керівника
стажування та інших осіб;

на чітке визначення обов’язків з боку керівника
стажування;

на ознайомлення з усіма службовими документами в
обсязі завдань, визначених індивідуальним планом
стажування;

підписувати від свого імені підготовлені за
дорученням безпосереднього керівника стажування
документи;

на користування технічними та іншими засобами,
наявними на відповідній базі стажування за згодою
безпосереднього керівника стажування;

на надання пропозицій керівництву стажування
щодо вдосконалення організації та проведення
стажування;

знати думку керівника стажування щодо виконаної
роботи
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Документи, що подаються до захисту стажування
Індивідуальний план стажування
(додаток 1)

Щоденник стажування

Перелік
документів

(додаток 2)

Характеристика-відгук
(додаток 3)

Звіт за результатами
проходження стажування
(додаток 4)
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Звіт за результатами проходження стажування
повинен містити такі відомості:
назву органу виконавчої влади чи іншої бази
стажування, його стислу характеристику
підсумки виконання індивідуального плану
стажування (що конкретно зроблено, вивчено,
узагальнено, відпрацьовано практично)
висновки щодо позитивних моментів
організації та проходження стажування;
труднощі та недоліки, які виникали під
час проходження стажування
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Результати проходження стажування
оцінюються в НАВС комісіями (протягом
перших
десяти
днів
семестру,
що
починається
після
стажування)
з
урахуванням попереднього вивчення звітних
матеріалів,
висновків
керівників
стажування, доповідей здобувачів вищої
освіти та їх відповідей на поставлені
питання.
Результати
захисту
стажування
оцінюються за 100 бальною шкалою ECTS і
відображаються в атестаціях здобувачів
вищої освіти та фіксуються в особових та
навчальних справах випускників НАВС.
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Здобувачеві вищої освіти, який не виконав
індивідуальний план стажування, отримав
негативний висновок або незадовільну оцінку
під час захисту, ректором НАВС може бути
надано
право
повторного
проходження
стажування.
У разі повторного отримання негативного
висновку про якість проходження стажування
або незадовільної оцінки під час захисту
стажування
здобувач
вищої
освіти
відраховується
з
НАВС
у
встановленому
порядку.
Здобувачі вищої освіти, які отримали
незадовільні оцінки за результатами захисту
стажування до атестації не допускаються, як
такі, що не виконали вимог навчального плану.
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Додаток 1
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник бази стажування
_________________________
___.____.20 __ р.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
проходження __________стажування _____________(П.І.Б)
_____________________________________________________________________
(повне найменування навчального підрозділу)

Термін проходження стажування____________________________________
№ з/п

Заплановані заходи

Термін
виконання

Відмітка про
виконання

1
1
2
3

2

3

4

Керівник стажування

________________
(дата)

____________________
(підпис)

____________________
(П.І.Б.)

____________________
(підпис)

____________________
(П.І.Б.)

Здобувач вищої освіти

________________
(дата)

Додаток 2
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ
_________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

ЩОДЕННИК СТАЖУВАННЯ
здобувача вищої освіти ____________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

інститут ________________________________________________________
кафедра _____________________________________________________________
ступінь вищої освіти _________________________________________
напрям підготовки ____________________________________________________
спеціальність _________________________________________________________
(назва)

_________ курс, група _______________

Строк проведення стажування з _________________ по ______________________.

Календарний графік проходження практики
№
з/п
1

Назви робіт
2

Керівник стажування
______________
(посада)

Тижні проходження практики
1
2
3
4
5
3
4
5
6
7

__________________
(підпис)

Відмітки про
виконання
8

__________________
(П.І.Б.)

Робочі записи під час стажування

Примітка. В розділі "Робочі записи під час стажування" зазначаються:
база стажування, посада та функціональні обов'язки;
заходи, в яких взято участь;
практичні навички, отримані при проходженні стажування;
перелік документів, які були складені безпосередньо;
труднощі та недоліки, що мали місце під час проходження стажування;
інша інформація, що впливає на якість проходження стажування.

Додаток 3
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник бази стажування
___.____.20 __ р.

ХАРАКТЕРИСТИКА-ВІДГУК
на здобувача вищої освіти (П.І.Б.) за період стажування

ВИСНОВОК: (П.І.Б.) виконав (не виконав) індивідуальний план стажування у
повному (не повному) обсязі, рекомендується (не рекомендується) до захисту з
оцінкою ______.
Керівник стажування

__________________
(посада)

____.____.20___р.

______________
(підпис)

__________________
(П.І.Б.)

Додаток 4
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник бази стажування
_________________________
___.____.20 __ р.

ЗВІТ
за результатами проходження стажування
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Здобувач вищої освіти

Керівник стажування
____________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(підпис)

____________________
(П.І.Б.)

____________________
(П.І.Б.)

