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ВСТУП
Програма навчальної практики складена відповідно до освітньо-професійної програми
підготовки бакалавра напряму 6.030401 «Правознавство».
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
1.1. Мета навчальної практики:
закріплення знань з цивільного права України та навичок їх застосування;
розвинення навичок самостійної пошукової та аналітичної діяльності,
самоорганізації та виконавської дисципліни, творчого підходу до розв’язання навчальних
завдань;
вироблення професійної позиції щодо пріоритету прав людини;
удосконалення володіння юридичною термінологією, письмовою мовою та
вміннями вести публічне обговорення проблематики цивільного права.
1.2. Основними завданнями навчальної практики є формування у студентів таких
компетентностей:
загальнокультурних:
- знання та розуміння предметної галузі, професії; основних концепцій, базових
категорій, юридичних понять (ЗК-1);
- здатність до безперервного та активного навчання, самоосвіти, постійного
підвищення кваліфікації (ЗК-2);
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-3);
- здатність спілкуватися першою (рідною) мовою, вміння правильно, логічно, ясно
будувати своє усне й писемне мовлення (ЗК-4);
- здатність діяти з урахуванням соціальної відповідальності та громадянських
зобов’язань, з повагою ставитися до права й закону (ЗК-6);
- здатність визначати, формулювати та розв’язувати проблеми, аналізувати
соціально-значущі процеси та приймати обґрунтовані рішення (ЗК7);
- уміння знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різноманітних джерел;
здатність використовувати інформаційно-комунікативні технології (ЗК-9);
професійних:
- здатність брати участь у розробці нормативно-правових актів (ПК-1);
- уміння діяти на основі розвинутої правосвідомості, правового мислення і правової
культури (ПК-2);
- здатність забезпечувати дотримання законодавства суб’єктами права (ПК-3);
- здатність здійснювати професійну діяльність у повній відповідності до закону (ПК4);
- вміння реалізовувати норми матеріального і процесуального права в професійній
діяльності, правильно застосовувати нормативно-правові акти (ПК-5);
- вміння юридично правильно кваліфікувати факти і обставини (ПК-6);
- здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості,
суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обов’язків (ПК-7);
1.
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- розуміння необхідності поваги до честі та гідності особистості, захисту прав і
свобод людини і громадянина (ПК-8);
- здатність запобігати, розкривати та розслідувати правопорушення, зокрема
виявляти та сприяти попередженню корупційної поведінки (ПК-9);

володіння юридичною термінологією та юридичною технікою, здатність правильно
відтворювати результати професійної діяльності в юридичній та іншій документації (ПК-11);
- здатність проводити юридичну експертизу нормативно-правових актів (ПК-12);
- здатність тлумачити нормативно-правові акти, надавати кваліфіковані юридичні
висновки і консультації (ПК-13).
1.3. Кількість кредитів - 6.
1.4. Загальна кількість годин - 216.

1.6. Заплановані результати навчання:
в межах формування компетентності ЗК-1:
- знати:
- юридичні поняття;
 вміти: застосовувати методи аналізу та синтезу, оперувати юридичними поняттями;

володіти навичками: використання юридичних понять;
в межах формування компетентності ЗК-2:

знати: мету навчання, підвищення кваліфікації;

вміти: навчатися, займатися самоосвітою, підвищувати кваліфікацію; володіти
навичками: навчання, самоосвіти;
в межах формування компетентності ЗК-3:

знати: правила аналізу та синтезу;

вміти: абстрактно мислити, здійснювати аналіз, синтез;

володіти навичками: аналізу, синтезу;
в межах формування компетентності ЗК-4:
 знати: державну мову, правопис;
 вміти: правильно, логічно, ясно будувати усне й писемне мовлення; володіти
навичками: спілкування, побудови усного та писемного
 мовлення;
в межах формування компетентності ЗК-6:
 знати: свої громадянські зобов’язання, вимоги закону; вміти: відчувати соціальну
відповідальність;
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 володіти навичками:
 громадянських зобов’язань під час здійснення професійної діяльності;
в межах формування компетентності ЗК-7:
 знати: проблеми професійної діяльності, аналізувати соціально-значущі процеси;
 вміти: визначати, формулювати та розв’язувати проблеми, приймати обґрунтовані
рішення під час здійснення професійної діяльності;
 володіти навичками: виокремлення проблем та обґрунтування рішень;
в межах формування компетентності ЗК-9:
 знати: відповідну інформацію; інформаційно-комунікативні технології; вміти:
знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різноманітних джерел;
 володіти навичками: знаходження, обробки, аналізу інформації, а також
використання інформаційно-комунікативних технологій;
в межах формування компетентності ПК-1:
 знати:
 діяльність;
 вміти:
 володіти навичками: розробки нормативно-правових актів;
в межах формування компетентності ПК-2:
 знати:
 професійної діяльності;
 вміти:
 правосвідомості, правового мислення і правової культури;
 володіти навичками: вчинення юридично значущих дій;
в межах формування компетентності ПК-3:
 знати: чинне законодавство України;
 вміти: схиляти інших осіб під час здійснення професійної діяльності до
необхідності дотримання чинного законодавства;
 володіти навичками: аргументації необхідності дотримання чинного законодавства;
 в межах формування компетентності ПК-4:
 знати: вимоги закону, які регламентують професійну діяльність;
 знати: професійні права та обов’язки;
 вміти: забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості, суспільства,
держави в межах виконання професійних посадових обов’язків;
 володіти навичками: забезпечення законності та правопорядку, безпеки
особистості, суспільства, держави;
в межах формування компетентності ПК-8:
 знати: права і свободи людини та громадянина;
 вміти: захищати права та свободи людини і громадянина під час здійснення
професійної діяльності;
 володіти навичками: захисту прав і свобод людини та громадянина;
в межах формування компетентності ПК-9:
 знати: способи запобігання правопорушенням;
 вміти: запобігати правопорушенням під час здійснення професійної діяльності;
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 володіти навичками: запобігання правопорушенням;
в межах формування компетентності ПК-11:
 знати: юридичну термінологією та юридичну техніку;
 вміти: володіти юридичною термінологією та юридичною технікою, правильно
відтворювати результати професійної діяльності в юридичній і іншій документації під час
здійснення професійної діяльності;
 володіти навичками: відтворення результатів професійної діяльності в юридичній
та іншій документації;
в межах формування компетентності ПК-12:
 знати: зміст нормативно-правових актів, що стосуються професійної діяльності;
 вміти: проводити юридичну експертизу нормативно-правових актів; володіти
навичками: роботи з нормативно-правовими актами;
 в межах формування компетентності ПК-13:
 знати: порядок надання юридичних висновків і консультацій;
 вміти: тлумачити нормативно-правові акти, надавати кваліфіковані юридичні
висновки і консультації під час здійснення професійної діяльності;
 володіти навичками: тлумачення нормативно-правових актів, надання
кваліфікованих юридичних висновків і консультацій.
2.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Навчальним планом підготовки студентів Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна передбачено проходження навчальної практики студентами 4-го курсу
заочної форми навчання юридичного факультету, що навчаються за напрямом підготовки
«Правознавство». Проходження навчальної практики, виконання усіх навчальних завдань та
успішний захист матеріалів практики є вагомим етапом підготовки фахівців в галузі
юриспруденції та необхідним елементом навчального курсу.
Програма розроблена на основі галузевих стандартів вищої освіти та Положення про
організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті імені В.Н.
Каразіна, затвердженого рішенням Вченої ради Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна від 25.04.2016 р., протокол № 5.
Практика є обов’язковим компонентом програми підготовки фахівців з вищою
освітою.
Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення під час
одержання необхідного обсягу практичних знань і умінь відповідно до стандартів освіти.
Навчальна практика студентів заочного відділення юридичного факультету ХНУ імені
В.Н. Каразіна є складовою частиною процесу підготовки фахівців, обов’язковим
компонентом освітньо-професійної програми для здобуття рівня вищої освіти: першого
(бакалаврського) рівня.
Навчальним планом передбачено проходження студентами навчальної практики на
третьому курсі навчання.
Базами навчальної практики для студентів є кафедри юридичного факультету ХНУ
імені В.Н. Каразіна.
Предметом навчальної практики на кафедрі цивільно-правових дисциплін є чинне
цивільне законодавство України, наукова юридична література, національна судова практика
за кримінальними провадженнями.
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Наукову основу проходження навчальної практики складають загально- наукові та
спеціальні методи.
Організація навчального процесу - навчальний процес здійснюється на основі
відповідних законів України, стандартів освіти і науки, Положення про проведення практики
студентів вищих навчальних закладів України, Положення про організацію освітнього
процесу в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.
Проходження навчальної практики на кафедрі цивільно-правових дисциплін
здійснюється наступними етапами: одержання настанови, планування та облік навчальнодослідної діяльності, виконання індивідуального навчально-дослідного завдання, попередній
захист та захист матеріалів практики.
Одержання настанови полягає в особистій присутності на груповій консультації,
отриманні індивідуального завдання та постановці на облік у керівника групи практики.
Планування та облік навчально-дослідної діяльності полягає в формулюванні
пропозицій щодо хронологічного порядку та методології розв’язання навчально-дослідних
завдань («План проходження навчальної практики»), а також у вказуванні фактично
виконаних дій.
Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання полягає у розв’язанні
навчальних завдань та підготовці матеріалів практики згідно з даними методичним
рекомендаціями. Процес самостійної роботи по виконанню індивідуального навчальнодослідного завдання фіксується в щоденнику практики, організованість, адекватність та
охайність ведення якого також підлягають оцінюванню.
Попередній захист матеріалів навчальної практики полягає у наданні на перевірку
безпосередньому керівнику навчальної практики (керівнику групи практики) матеріалів
практики та доповіді щодо змісту і підсумків проходження навчальної практики. Оцінюванню
підлягають якість розв’язання навчально-дослідних завдань, номенклатура та обсяг наданих
документів, правильність їх оформлення. Керівник навчальної практики оцінює самостійність
та організованість студента, планомірність, наукову обґрунтованість та творчу складову
навчально-дослідної діяльності. За підсумками попереднього захисту матеріалів навчальної
практики керівником практики складається письмовий висновок (рецензія).
Захист матеріалів навчальної практики полягає у публічній доповіді
екзаменаційній комісії про зміст та підсумки проходження навчальної практики. Окрім
вищевказаного, оцінюванню підлягають навички усної професійної мови, аргументування та
вміння вести дискусію.
Проходження навчальної практики на кафедрі цивільно-правових дисциплін, перед
усе, базується на успішному оволодінні курсами «Цивільне право України. Загальна частина»
та « Цивільне право України. Особлива частина», «Сімейне право», «Житлове право»,
«Земельне право», «Екологічне право».
Утім, обов’язковим є звернення до окремих положень інших юридичних дисциплін та
дисциплін неюридичного профілю:
логіки - під час використання логічних методів (індукції, дедукції, традукції, аналізу,
синтезу та ін.);
філософії - під час вивчення питань про детермінацію в цивільному праві,
співвідношення загального, особливого та окремого;
теорії держави та права - для засвоєння понятійного апарату, єдиного для всіх
юридичних наук, що є необхідною базою для вивчення галузевих правових дисциплін, у тому
числі цивільного права;
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конституційного права - під час визначення спрямованості та змісту норм цивільного
права;
адміністративного права - під час вивчення окремих ознак злочину, з’ясування
критеріїв розмежування злочинів від інших видів правопорушень;
міжнародного права - під час засвоєння окремих питань чинності закону про
кримінальну відповідальність у часі та просторі, цивільно-правової характеристики злочинів
проти безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Керівник практики може надавати індивідуальні консультації як безпосередньо, так і у
дистанційному режимі. Консультування практиканта має сприяти його орієнтуванню в масиві
інформації, проте не може підміняти його самостійну роботу, а навпаки, повинно
стимулювати підвищення ініціативності та набуття навичок із самоорганізації.
Навчальна практика на кафедрі цивільно-правових дисциплін орієнтована на
наближення навичок застосування норм права до потреб захисту прав людини і громадянина.
Обов’язковим є уважне ставлення до реквізитів правових актів, як складової
професійної діяльності в галузі юридичної діяльності. Під час розв’язання навчальнодослідних завдань необхідно звертатись до матеріалів слідчої та судової практики.
3.
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Методи контролю - це способи діагностичної діяльності, що дозволяють здійснювати
зворотний зв’язок у процесі навчання з метою отримання даних про успішність навчання,
ефективність навчального процесу.
Контрольні заходи визначають відповідність рівня набутих студентами знань, умінь та
навичок вимогам нормативних документів щодо вищої освіти.
Організаційні форми і методичні засоби контролю успішності студентів включають
поточний самоконтроль за допомогою плану проходження навчальної практики; контроль,
який здійснює керівник навчальної практики; підсумковий контроль у формі попереднього
захисту та захисту матеріалів навчальної практики.
Результати захисту матеріалів практики оцінюються за двобальною («зараховано», «не
зараховано») та стобальною національною шкалою і вносяться до екзаменаційної відомості, а
також залікової книжки.
4.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Критерії оцінювання виконання та захисту матеріалів навчальної практики.
За підготовку та оформлення матеріалів навчальної практики студент отримує
максимальну оцінку - 60 балів. Під час виставлення оцінки враховується якість матеріалів
практики.
За захист матеріалів навчальної практики студент отримує максимальну оцінку - 40
балів. У процесі захисту враховується здатність студента охарактеризувати матеріали
навчальної практики, а також обґрунтувати власну позицію.
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Зміст

Кількіст
ь балів

Ведення щоденника, своєчасність заповнення

5

Регулярність відвідування місця практики, дисциплінованість

5

Оцінка роботи студента на місці практики
Своєчасність подання звіту

5
5

Оцінка якості матеріалів загалом
у тому числі: зміст звіту
виконання індивідуального завдання
наявність процесуальних документів (додатки)
Захист практики
Усього

15
10
5
10
60
100

A. Номенклатура матеріалів навчальної практики:
1. Титульний аркуш (Додаток № 1).
2. План проходження навчальної практики з відмітками про виконання та
обґрунтуванням хронологічного порядку, методології розв’язання навчально-дослідних
завдань (Додаток № 2).
3. Щоденник проходження навчальної практики (Додаток № 3).
4. Звіт про проходження навчальної практики (Додаток № 4).
Матеріали навчальної практики відповідно до цієї програми, зокрема:
―
Теоретична частина (щонайменш 10 сторінок);
―
Список використаних джерел
―
Вироки національних судів (щонайменш 5 ― за позовами, за якими
задоволено або відмовлено позов) та їх аналіз;
―
Проекти рішень судів апеляційної та касаційної інстанції;
―
Висновки за проаналізованим рішенням суду за Фабулою.
Б. Зміст та якість науково-дослідної діяльності, зокрема:
•
достатність та обґрунтованість методів дослідження;
•
повнота розгляду питання;
•
самостійність дослідження;
•
актуальність нормативного матеріалу;
•
володіння професіональною термінологією.
B. Додержання правил складання документів (відповідність змісту назві,
правильність реквізитів, грамотність, охайність).
Г. Організованість та планомірність у виконанні науково-дослідницької роботи.
Д. Вміння доповідати, аргументувати, вести публічну дискусію.
Е. Ініціативність та творчий підхід під час розв’язання навчально-дослідницьких
завдань.
Проходження навчальної практики на кафедрі цивільно-правових дисциплін
оцінюється наступним чином.
«Відмінно» («зараховано») (90-100) - усі критерії (А-Е) додержано повністю на
високому рівні.
«Добре» («зараховано») (70-89) - критерії А, Б додержано на високому рівні, критерії
В, Г, Д додержано на середньому рівні, критерій Е додержано на низькому рівні або не
додержано взагалі.
«Задовільно» («зараховано») (50-69) - критерії А, Б, В додержано на середньому рівні,
критерії Г, Д, Е додержано на низькому рівні або не додержано взагалі.
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«Незадовільно» («незараховано») (1-49) - студент припустився грубої помилки під час
проходження навчальної практики, зокрема не додержав хоча
б однієї вимоги критеріїв груп А, Б чи повністю не здатний продемонструвати якості з
Шкала оцінювання
критеріїв груп В, Г, Д, Е.
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка
для заліку

90 - 100

для екзамену
відмінно

70-89

добре

зараховано

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

не
зараховано

Підготовка до написання навчально-дослідницької роботи. Для написання навчальнодослідницької роботи необхідно провести пошук нормативного матеріалу, наукових праць та
навчальних матеріалів за визначеною темою, вивчити відібрані матеріали, проаналізувати їх
та закріпити результати у письмовому вигляді. Зміст роботи повинен відповідати визначеній
темі.
Перед початком безпосереднього виконання роботи студент повинен уважно вивчити
всі рекомендовані джерела. При цьому доцільно робити виписки з нормативних актів,
підручників, статей, інших джерел, помічаючи в чернетці ті сторінки та видання, що
найбільш важливі під час висвітлення відповідних питань теми роботи.
Запозичення тексту з рекомендованих та інших джерел без посилання на них
забороняється.
6. Підготовка до написання навчально-дослідницької роботи. Для написання
навчально-дослідницької роботи необхідно провести пошук нормативного матеріалу,
наукових праць та навчальних матеріалів за обраною темою, вивчити відібрані матеріали,
проаналізувати їх та закріпити результати цього у письмовому вигляді. Зміст роботи повинен
відповідати визначеній темі.
При написанні навчально-дослідницької роботи необхідно використовувати такі
джерела:
•
Цивільний кодекс України;
•
Сімейний кодекс України;
•
Земельний кодекс України,
•
Водний кодекс України,
•
Повітряний кодекс України,
•
Лісовий кодекс України,
•
Кодекс України про надра й інші нормативні акти;
•
Житловий Кодекс й інші нормативні акти;
•
науково-практичні коментарі до цивільного кодексу України;
•
підручники та навчальні посібники з цивільного права;
•
монографічну літературу та наукові статті;
•
матеріали судової практики;
•
Інтернет-ресурси, які зазначені у списку літератури.
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Перед початком безпосереднього написання роботи студент повинен уважно
вивчити всі рекомендовані до теми джерела. При цьому доцільно робити виписки з
нормативних актів, книг, статей, інших джерел, помічаючи в чернетці ті сторінки та
видання, що найбільш важливі при висвітленні відповідних питань теми курсової роботи.
Написання роботи ― це систематизований, грамотний та самостійний виклад
студентом основних відомостей з теми, що відображає його розуміння певних наукових
проблем цивільного права.
При використанні літературних та інших нормативних матеріалів необхідно давати
відповідні посилання на ці джерела в суровій відповідності до встановлених правил
(стандартів).
Запозичення тексту з чужих літературних та наукових творів без
відповідного посилання на них забороняється. Відсутність посилань на використану
літературу та запозичення тексту з чужих літературних творів без посилання на них тягне
за собою безумовне повернення курсової роботи для повторного виконання.
Типовий план навчально-дослідницької роботи
1.
Вступ (дані про досліджувану практичну ситуацію, обґрунтування
проблематики та методології).
2. Характеристика досліджуваної практичної ситуації (наприклад, виконання
договору), передбачених за допомогою статей ЦК України, СК України, ЗК України, ВК
України, ЛК України, Кодекс України про надра.
3.
Проблеми судової практики
досліджуваної ситуації, передбачених за
допомогою цивільного, сімейного, житлового, земельного законодавства тощо.
4. Рішення місцевого суду № 1– 5 та їх аналіз. Проекти Апеляційної скарги,
Проект Касаційної скарги, Рішення суду 1 інстанції.
5. Висновок: виявлено проблеми судової практики щодо досліджуваної практичної
ситуації, передбаченої за допомогою статей ЦК України, СК України, ЖК України, ЗК
України, ВК України, ЛК України, Кодекс України про надра.
6. Список використаних нормативних актів і літератури.
Будь-які скорочення слів, понять у викладі роботи (в заголовках, підзаголовках,
плані, тексті, посиланнях на джерела та ін.), крім загальноприйнятих (наприклад, ЦК
України, СК України) неприпустимі.
В теоретичній частині роботи повинен бути титульний лист, на якому зазначається:
―
найменування університету;
―
найменування факультету та кафедри;
―
повне та точне найменування теми навчально-дослідницької роботи;
―
прізвище, ім’я та по батькові автора, курс, факультет та номер учбової
групи;
―
місце (місто) та рік виконання роботи.
Порядок написання досліджуваної практичної ситуації:
1. Теоретична частина

Обов’язковий
склад
навчально-дослідницької
досліджуваної практичної ситуації :

роботи

щодо


Основна частина (розкрити теоретичне питання);

посилання на джерела (у тексті в кінці речення перед крапкою у
квадратних дужках із зазначенням номеру джерела та сторінки, на яку посилається
студент);

список
літератури
в алфавітному
порядку
(наукові роботи
(монографії, періодичні видання, підручники, судова практика, нормативно-правові акти).
Обсяг навчально-дослідницької роботи та її оформлення
Мова написання ― українська чи російська.
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Орієнтований обсяг теоретичної частини ― 10 друкованих сторінок формату А–4.
Текст викладається лише на одній сторінці листа грамотно, акуратно, набраного на
комп’ютері; редактор ― Word; шрифт ― Times New Roman, 14 кегель, через 1,5
інтервали; поля: зверху ― 2 см, знизу ― 2 см; зліва ― 3 см, справа ― 1,5 см, книжковий
формат,
сторінки нумеруються у верхньому правому кутку.
Заголовки структурних частин звіту «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ»,
«СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами
напівжирним текстом симетрично до набору. Заголовки
підрозділів друкують
напівжирним текстом маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу,
який дорівнює 1,25 см. Крапку в кінці заголовка розділів, підрозділів не ставлять. Якщо
заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.
Обов’язково подання друкованого чорним кольором варіанту тексту роботи на
білому папері в обкладенці, яка брошурована або швидкозшивачі або у папці з файлами.
Листи роботи повинні бути зшиті і пронумеровані.
Будь-які скорочення слів, понять у викладі роботи (в заголовках, підзаголовках,
плані, тексті, посиланнях на джерела та ін. ), крім загальноприйнятих (наприклад, ЦК
України, СК України) неприпустимі.
В теоретичній частині роботи повинен бути титульний лист, на якому зазначається:
―
найменування Університету;
―
найменування факультету та кафедри;
―
повне та точне найменування теми навчально-дослідницької роботи;
―
прізвище, ім’я та по батькові автора, курс, факультет та номер учбової
групи;
―
місце (місто) та рік виконання роботи.
2. Практична частина включає в себе:
―
складання процесуального документу або договору;
―
практичний аналіз застосованого національного та міжнародного
законодавства при дослідженні практичної ситуації.
3. Практика схожих справ.
Визначення теми індивідуальної навчально-дослідницької роботи Тема роботи
обирається згідно варіанту, який визначається у відповідності з наведеною таблицею.
Номер варіанту визначається керівником практики О. В. Розгон.
О. В. Розгон ― завдання № 1–5;
В. О. Савченко ― завдання № 1-5; В. В. Зінченко ― завдання № 1-5.
номер
варіан.

1

Тема
Завдання к.ю.н., доцента кафедри цивільно-правових дисциплін
О. В. Розгон
Позивач ОСОБА_1 звернувся з позовом до суду до відповідача
ОСОБА_2 про визнання батьківства, мотивуючи свої вимоги тим, що
народилася ОСОБА_3, про що було складено відповідний актовий запис
про народження № 1264.
Позивач був обізнаний про своє батьківство з моменту зачаття
дитини та її народження, оскільки на той час вони проживали разом, але
подати спільну заяву до державного органу реєстрації актів цивільного
стану відмовився, а після припинення спільного проживання не надавав
ніякої матеріальної допомоги на утримання дитини.
Відповідно до свідоцтва про народження матір’ю дитини вказана
відповідач по справі ОСОБА_2, а батьком записано ОСОБА_4. Хоча
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2

3

біологічним батьком дитини є позивач по справі. Спільного рішення при
реєстрації дівчинки між сторонами не було прийнято. У зв’язку з наведеним
позивач звернувся до суду за захистом своїх прав і просить суд постановити
рішення, яким визнати його батьком ОСОБА_3. Суд першої інстанції
вирішив цей спір на підставі ч. 1 ст. 129 СК країни та позов ОСОБА_1 до
ОСОБА_2 про визнання батьківства слід задовольнити і визнати, що
батьком ОСОБА_3 _ є ОСОБА_1.
Завдання:
1. Теоретичне питання: Визнання батьківства.
2. Значення позовної давності у сімейних відносинах, зокрема України
до вимоги про визнання батьківства
3. Практичне завдання: Складіть рішення суду першої інстанції та
проекти рішення судів апеляційної та касаційної інстанції.
4. Знайдіть 5 судових рішень за подібним питанням та проаналізуйте
їх.
5. Яка Постанова Пленуму Верховного Суду України має
застосовуватись в цій ситуації?
6. Висловіть свою думку з приводу вказаної ситуації
ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом до ОСОБА_2 про стягнення
заборгованості
по сплаті аліментів на утримання неповнолітньої
дитини та пеню за час прострочення аліментів, в якому просить
стягнути з відповідача на її користь заборгованість по сплаті аліментів
на утримання сина ОСОБА_3. Суд, заслухавши пояснення позивача,
дослідивши матеріали справи,
дійшов до висновку, що позов
обґрунтований, та підлягає задоволенню у повному обсязі. Аліменти на
утримання сина встановлені у розмірі 800 грн щомісячно. На виконання
зазначеного рішення видано виконавчий лист, на підставі якого відкрито
виконавче провадження. Суд вирішив стягнути з ОСОБА_2 на користь
ОСОБА_1 заборгованість по сплаті аліментів на утримання сина
ОСОБА_3, в розмірі 16563 гривні 97 копійок, та пеню за час
прострочення сплати аліментів в розмірі 88455 гривень 76 копійок, а
всього 105019, 73 гривні. Відповідач подав апеляційну скаргу.
Завдання:
1. Теоретичне питання ― Аліменти на дитину.
2. Практичне завдання: Складіть рішення суду першої інстанції та
проекти рішення судів апеляційної та касаційної інстанції.
3. Знайдіть 5 судових рішень за подібним питанням та проаналізуйте
їх.
4.
Яка Постанова Пленуму Верховного Суду України має
застосовуватись в цій ситуації?
5.
Висловіть свою думку з приводу вказаної ситуації.
ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до ОСОБА_2 про поділ спільного
майна подружжя, мотивуючи свої вимоги тим, що під час зареєстрованого
шлюбу із відповідачем було набуто спільне майно у вигляді 1/2 частини
магазину промислових товарів, автомобілів. У зв’язку із чим, просив
визнати за ним право власності у порядку розподілу спільного майна
подружжя на 1/4 частину магазину промислових товарів, 1/2 автомобілів. А
також просив визнати за відповідачем право власності на 1/4 частину
магазину промислових товарів, ½ автомобілів. ОСОБА_2 предявила
зустрічний позов до ОСОБА_1 про встановлення факту сумісного
проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу та розподіл спільного
майна подружжя, мотивуючи свої вимоги тим, що вони перебували у
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фактичних стосунках без реєстрації шлюбу, у звязку із цим у період період
із 2004 року по 2014 рік — рік розірвання шлюбу, було набуто спільне
майно у вигляді приміщень магазинів, житлового будинку, автомобілів,
меблів та побутової техніки. Рішенням районного суду від 25.06.2014 року
вказаний шлюб було розірвано.
Суд приходить до висновку, що Позов ОСОБА_1 до ОСОБА_2, про
розподіл спільного майна подружжя — задовольнити: Виділити у власність
ОСОБА_1 у порядку розподілу спільного майна подружжя 1/4 частину
магазину промислових товарів, 1-й автомобіль та 1/2 2-го автомобіля,
виділити у власність ОСОБА_2 у порядку розподілу спільного майна
подружжя 1/4 частину магазину промислових товарів, 3-й автомобіль, та
1/2 автомобіля 4-го. Виділити у власність ОСОБА_1 у порядку розподілу
спільного майна подружжя 1/4 частину магазину промислових товарів, 1-й
автомобіль, та 1/2 автомобіля 4-го. Виділити у власність ОСОБА_2 у
порядку розподілу спільного майна подружжя 1/4 частину магазину
промислових товарів, 3-й автомобіль, та 1/2 4-го автомобіля. Відповідач
подав апеляційну скаргу.
Завдання:
1. Теоретичне питання: Поділ майна, яке є об'єктом права спільної
сумісної власності подружжя.
2. Значення з’ясування усіх фактичних обставин справи належної
оцінки наявним в матеріалах справи доказам. Який є зв’язок між
встановлення факту сумісного проживання однією сім'єю без реєстрації
шлюбу та розподіл спільного майна подружжя?
3. Практичне завдання: Складіть рішення суду першої інстанції та
проекти рішення судів апеляційної та касаційної інстанції.
4. Знайдіть 5 судових рішень за подібним питанням та проаналізуйте
їх.
5. Яка Постанова Пленуму Верховного Суду України має
застосовуватись в цій ситуації? Висловіть свою думку з приводу вказаної
ситуації
У жовтні 2015 року позивач звернувся до суду з позовом до відповідача про
поділ спільного майна подружжя. Просить визнати за ним право власності
на частину домоволодіння, право власності на частину промислового
магазину, право власності на частину промислового магазину з мансардним
поверхом, право власності на частину автомобіля; право на частину
грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках відповідача та
на частину товарно-матеріальних цінностей відповідача, як підприємця.
Також просить стягнути з відповідача частину боргу відповідно до рішення
міськрайонного суду та судові витрати. Відповідач не визнала позовних
вимог за первісним позовом та підтримала свої вимоги, що викладені у
зустрічному позові. Суд приходить до висновку, що позовні вимоги
ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підлягають частковому задоволенню лише відносно
визнання за ними права власності на спірне домоволодіння та автомобіль.
ОСОБА_12 позовних вимог задоволенню не підлягають. У задоволенні
решти вимог відмовити. Відповідач подав апеляційну скаргу.
Завдання:
1. Теоретичне питання : Майно фізичної особи-підприємця як об’єкт
права власності.
2. Практичне завдання: Значення обставин, які зазначені в позовній
заяві і становлять предмет доказування у справі.Чи підлягає позов
задоволенню? Складіть рішення суду першої інстанції та проекти рішення
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судів апеляційної та касаційної інстанції.
3. Знайдіть 5 судових рішень за подібним питанням та проаналізуйте
їх.
4. Яка Постанова Пленуму Верховного Суду України має
застосовуватись в цій ситуації?
5. Висловіть свою думку з приводу вказаної ситуації.
У грудні 2015 року позивач (ОСОБА_1) звернулась до суду із позовною
заявою про визначення часток в спільній сумісній власності та про визнання
права власності на спадкове майно та визначення часток. Позивачка
просила визнати право власності в порядку спадкування за заповітом батька
ОСОБА_3 по 5/24 частин будинку за нею та за її братом ОСОБА_2 та
визнати за нею право власності в порядку спадкування за заповітом матері
ОСОБА_4 на 7/12 частин будинку, оскільки остання, будучи інвалідом,
мала право на обов’язкову частку у спадщині та зобов’язати державну
нотаріальну контору видати свідоцтва про право на спадщину. Відповідач
(ОСОБА_2) проти позову заперечив та заявив зустрічну позовну вимогу до
про визнання недійсним заповіту його матері, оскільки заповіт, на його
думку, вчинено під психологічним тиском сестри на їхню матір. В судовому
засіданні встановлено, що спірне майно було набуто під час перебування в
шлюбі але внаслідок договору дарування. Відповідно до заповіту ОСОБА_3
заповів свій житловий будинок дочці ОСОБА_9 та сину ОСОБА_2 в рівних
частинах.
Суд приходить до висновку, що в визнанні права власності на
будинок за померлими ОСОБА_4 та ОСОБА_3 відмовити за
безпідставністю; визнати за ОСОБА_1 право власності в порядку
спадкування на частини будинку; у визнанні за ОСОБА_1 в порядку
спадкування права на обов'язкову частку ОСОБА_4 по смерті спадкодавця
ОСОБА_3 відмовити за спливом строку позовної давності; у задоволенні
зустрічних позовних вимог ОСОБА_2 про визнання недійсним заповіту
ОСОБА_4 відмовити за безпідставністю; визнати за ОСОБА_2 право
власності в порядку спадкування на частини будинку. Відповідач подав
апеляційну скаргу.
Завдання:
1. Теоретичне питання: Спадкування за заповітом.
2. Практичне завдання: Складіть заповіт. Складіть рішення суду
першої інстанції та проекти рішення судів апеляційної та касаційної
інстанції.
3.
Знайдіть 5 судових рішень за подібним питанням та
проаналізуйте ї
4.
Яка Постанова Пленуму Верховного Суду України має
застосовуватись в цій ситуації?
Висловіть свою думку з приводу вказаної ситуації.
Завдання к.ю.н., доцента кафедри цивільно-правових дисциплін
В. О. Савченка
Фізична особа підприємець (ФОП) займається риборозведенням осетрових
на орендованому ставку. До нього на перевірку прийшли співробітники
Державної інспекції з охорони, відтворення водних живих ресурсів і
регулювання рибальства та запропонували надати для перевірки документи
що підтверджують законність його господарської діяльності. ФОП відмовив
в наданні документів посилаючись на те що державна інспекція не входить
до переліку контролюючих органів визначених Указом Президента України
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від 23.07.98 N 817/98 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької
діяльності", які мають право проводити планові та позапланові виїзні
перевірки. Інспектори наполягали на тому , що вони можуть здійснювати
перевірки відповідно до ст. 60 Закону України «Про тваринний світ». Чи
законні вимоги інспекторів?
Завдання:

2

3

1. Теоретичне питання: використання об'єктів тваринного світу та
його види. 2. Складіть рішення суду першої інстанції? 3. Якими можуть
бути проекти рішення судів апеляційної та касаційної інстанції? 4. Яка
Постанова Пленуму Верховного Суду України має застосовуватись в цій
ситуації? 5. Висловіть свою думку з приводу вказаної ситуації.
ТОВ «Воля» звернулося до господарського суду Полтавської області з
позовною заявою про стягнення з Сулинської державної інспекції
рибоохорони (далі - Інспекція) 12694,24 грн. збитків. Матеріали справи
вказують про наступне. 28.11.2002 р. на Кременчуцькому водосховищі
співробітниками Інспекції був затриманий риболовецький катер N ЯПО
5815 ТОВ «Воля», та були вилучені документи (промисловий талон,
посвідчення рибалок, посвідчення тернового моториста) оскільки вилов
риби судном « здійснювався на забороненій території Сулинського
заказника. Позивач стверджував, що інспекцією не доказано факту вилову
риби судном ТОВ «Воля» на забороненій території Сулинського заказника.
Тому інспекція повинна відшкодувати шкоду, заподіяну з вини її
працівників під час виконання ними своїх трудових (службових) обов'язків.
На підставі інформації Світловодської гідрометеобсерваторії генеральним
директором ТОВ «Воля» був виданий наказ «Про різке зниження
температури повітря та про заходи по вилученню знарядь лову з
промислових ділянок на Кременчуцькому водосховищі», за яким всі ланкові
без винятку були зобов'язані вжити термінових заходів по вилученню
знарядь лову з промислових ділянок. При затриманні працівниками
рибінспекції риболовецького катера і вилучення у рибалок названих
документів рибалки не змогли виконати покладені на них зобов'язання, а
саме: вибрати поставлені у водосховищі риболовецькі сітки, які і були
втрачені з причини льодоставу. Старшим помічником Полтавського
міжрайонного природоохоронного прокурора при проведенні перевірки по
факту незаконного зайняття рибним промислом було зазначено, що
доказати, що вилов риби судном ТОВ «Воля» проводився саме на
забороненій території Сулинського заказника, не було можливим, тому ним
була прийнята постанова про відмову в порушенні кримінальної справи за
відсутності в їх діях складу злочину.
Завдання:
1. Теоретичне питання: правила та підстави вилову риби. 2. Складіть
рішення суду першої інстанції? 3. Якими можуть бути проекти рішення
судів апеляційної та касаційної інстанції? 4.Яка Постанова Пленуму
Верховного Суду України має застосовуватись в цій ситуації? 5.
Висловіть свою думку з приводу вказаної ситуації.
Господарський суд, розглядає справу за позовом Ботанічного саду
загальнодержавного значення ННЦ (надалі БС), м. Львів, до державного
підприємства "КПОУ" (надалі ДП) про усунення перешкод в збереженні
природно-заповідного
фонду
і
в
користуванні
землею
по
природоохоронному призначенню, під час слухання встановлено наступне.
З метою збереження природно-заповідного фонду БС звернувся до
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відповідача з пропозицією про видачу дозволу та узгодження умов
капітального ремонту берегоукріплювальних споруд, що належать ДП але
знаходяться на території позивача. ДП погодило технічні умови ремонтних
робіт, в яких було вказано про необхідність укладення договору
користування
берегоукріплювальними, протизсувними та пляжними
спорудами між відповідачем та позивачем. БС був проведений капітальний
ремонт споруд, але відповідач відмовився укласти договір на користування
цими спорудами позивачем, посилаючись на те, що ДП збирається саме
використовувати ці споруди за призначенням. На думку позивача, такі дії
ДП перешкоджають збереженню природно-заповідного фонду і
користуванню землею за природоохоронним призначенням. Сам відповідач
ніяких дій по недопущенню обвалів на зсувів не проводить. Свої вимоги
мотивує Законом України "Про природно-заповідний фонд України",
статтею 48 Закону України «Про власність», статтями 5, 94 Водного
кодексу України, статями 43, 44, 92 - 96, 150, 162 Земельного кодексу
України. Відповідач проти позову заперечує посилаючись на нерушимість
права власності відповідно до Цивільного кодексу України та Закону
України «Про власність». Чи підлягає позов задоволенню?
Завдання:

4

1.Теоретичне питання: поняття природно-заповідного фонду його склад та
режим. 2. Складіть рішення суду першої інстанції? 3. Якими можуть бути
проекти рішення судів апеляційної та касаційної інстанції? 4. Яка
Постанова Пленуму Верховного Суду України має застосовуватись в цій
ситуації? 5. Висловіть свою думку з приводу вказаної ситуації.
Господарський суд, розглядає справу за позовом Ботанічного саду
загальнодержавного значення ННЦ (надалі БС), м. Харків, до державного
підприємства «КПОУ» (надалі ДП) про усунення перешкод в збереженні
природно-заповідного
фонду
і
в
користуванні
землею
по
природоохоронному призначенню, під час слухання встановлено наступне.
С метою збереження природно-заповідного фонду БС звернувся до
відповідача з пропозицією про видачу дозволу та узгодження умов
капітального ремонту берегоукріплювальних споруд, що належать ДП але
знаходяться на території позивача. ДП погодило технічні умови ремонтних
робіт, в яких було вказано про необхідність укладення договору
користування берегоукріплювальними, протизсувними та пляжними
спорудами між відповідачем та позивачем. БС був проведений капітальний
ремонт споруд, але відповідач відмовився укласти договір на користування
цими спорудами позивачем, посилаючись на те, що ДП збирається саме
використовувати ці споруди за призначенням. На думку позивача, такі дії
ДП перешкоджають збереженню природно-заповідного фонду і
користуванню землею за природоохоронним призначенням. Сам відповідач
ніяких дій по недопущенню обвалів на зсувів не проводить. Свої вимоги
мотивує Законом України «Про природно- заповідний фонд України»,
статтею 48 Закону України «Про власність», статтями 5, 94 Водного
кодексу України, статями 43, 44, 92 - 96, 150, 162 Земельного кодексу
України. Відповідач проти позову заперечує посилаючись на нерушимість
права власності відповідно до Цивільного кодексу України та Закону
України «Про власність».
Завдання:
1.

Теоретичне питання: правовий режим ботанічних садів. 2. Складіть
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рішення суду першої інстанції? 3. Якими можуть бути проекти рішення
судів апеляційної та касаційної інстанції?
5

1

Державний університет звернувся до міської ради з проханням про
надання земельної ділянки у постійне користування. На земельній
ділянці більш ніж 25 років знаходиться та функціонує спортивний
комплекс університету. Міська рада прийняла рішення про надання
дозволу університету на розроблення проекту відведення земельної
ділянки. Під час погодження проекту відведення, міський архітектор
зауважив, що поряд з спортивним комплексом знаходиться струмок
річки Лопань і зобов'язав університет визначити водоохоронну зону та
прибережну захисну смугу за рахунок зменшення площі стадіону, що
знаходиться на земельній ділянці. Він мотивував своє рішення тим, що
відстань від стадіону до струмка в окремих містах становить меньше
ніж 25 метрів. При цьому архітектор вказував на необхідність
виготовлення університетом проекту визначення розміру і меж
водоохоронної зони, в противному випадку він відмовлявся погодити
проект відводу земельної ділянки під спортивним комплексом. Чи
законні вимоги міського архітектора?
Завдання:
1.
Теоретичне питання: правовий режим ботанічних садів. 2. Складіть
рішення суду першої інстанції? 3. Якими можуть бути проекти рішення
судів апеляційної та касаційної інстанції?
Завдання ст. викладача кафедри цивільно-правових дисциплін
В. В. Зінченка
Іванов, що страждав бронхіальною астмою і проживав в Маріуполі у
власному будинку, розташованому поруч з металургійним комбінатом,
перед від’їздом на лікування в іншу місцевість доручив Федотову
обміняти цей будинок на інший будинок або квартиру меншої площі
поблизу моря.
Скориставшись дорученням, Федотов обміняв будинок, що належав
Іванову, на однокімнатну квартиру своєї двоюрідної сестри.
Іванов, проживши в квартирі взимку, з’ясував, що ця квартира має
суттєві вади, пов’язані з поганим опаленням та промерзанням стін і
звернувся з позовом до суду про визнання договору міни недійсним на
підставі ст. 230 ЦК України, як вчинений під впливом обману. Ним зазначалося, що як Федотов, так і його сестра знали про недоліки квартири, однак
скористались цим дорученням у власних інтересах, чим порушили його
право на житло.
Завдання:
1. Теоретичне питання: правочини, умови дійсності правочинів. 2.
Поясніть на цьому прикладі, в чому полягають особливості обміну
житлових приміщень, що відбуваються за дорученням, а також правові
наслідки, які наступають у разі перевищення наданих повноважень. 3.
Дайте аргументований висновок по справі шляхом складання документів у
формі: 1) проекту позовної заяви Іванова до суду; 2) проекту судового
рішення 1-ї інстанції. 4. Яка Постанова Пленуму Верховного Суду України
має бути застосована в цій ситуації? 5. Знайдіть 5 судових рішень за
подібним питанням та проаналізуйте їх..
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2

3

Подружжя Романових отримало в спадок земельну ділянку, на якій
знаходився непридатний для проживання житловий будинок довоєнної
забудови. Маючи намір побудувати на цьому місті новий будинок і
задовольнивши таким чином потребу сім’ї в житлі вони звернулись до
знайомого адвоката з проханням надати їм кваліфіковану правову допомогу
і підготувати необхідний для цього пакет документів.
Через декілька днів адвокат повідомив Романовим про те, що
підготував відповіді на їх запитання і готовий розпочати роботу по
підготовці документів, необхідних для будівництва житлового будинку.
Завдання:
1. Теоретичне питання : самостійне будівництво як засіб реалізації права
на отримання житла і підстава виникнення права власності на збудоване
житло. 2. Складіть документ у формі довідки адвоката стосовно основних
етапів самостійного будівництва житла (визначивши перелік необхідних
для цього документів, юридичне значення кожного з них і можливості
отримання банківського кредиту для будівництва житла). 3. З якого
моменту у забудовника виникає право власності на збудоване житло? 4.
Яка Постанова Пленуму Верховного Суду України має бути застосована в
цій ситуації.
Бондарчук, дізнавшись про те, що проти робітників підприємства, де
він раніше працював, порушено кримінальну справу і йому також може
загрожувати притягнення до кримінальної відповідальності, за кілька днів
до арешту продав автомобіль, що йому належав, своєму другові
Харитонову. Гроші покупець повинен був віддати жінці Бондарчука
пізніше, а автомобіль було передано тоді ж. Через деякий час Бондарчука
було засуджено до позбавлення волі з конфіскацією майна, яке йому
належить. Прокурор, вважаючи, що конфіскації підлягає в тому числі і
автомобіль, заявив позов про визнання правочину купівлі-продажу
недійсним, оскільки засуджений мав за мету уникнути проведення
конфіскації автомобіля.
Завдання:
1. Теоретичне питання: правочини, умови дійсності правочинів.
2. Поясніть на цьому прикладі, які правові наслідки наступають у разі
визнання правочину недійсним.
3. Дайте аргументований висновок по справі шляхом складання
документів у формі: 1) проекту позовної заяви прокурора до суду; 2)
проекту судового рішення 1-ї інстанції та проекту апеляційної скарги.
4. Яка Постанова Пленуму Верховного Суду України має бути
застосована в цій ситуації?
5. Знайдіть 5 судових рішень за подібним питанням та проаналізуйте
їх.
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4

5

Мосін на стоянці таксі біля станції метро "Олексіївська" сів у таксі і
попросив шофера Зіміна відвезти його у смт. Дергачі. Шофер відмовився
виконати його прохання, посилаючись на серцевий напад, і вийшов з
машини до аптеки за медикаментами, залишивши ключ запалювання в
автомобілі. Скориставшись тим, що машина залишилась без нагляду, Мосін
сів за кермо і поїхав проспектом Перемоги, де вчинив наїзд на машину
Самойлова, що стояла на узбіччі дороги.
Внаслідок наїзду таксомоторному парку та Самойлову було заподіяно
матеріальних збитків. Самойлов звернувся з позовом про стягнення з
таксомоторного парку і Мосіна 16700 грн. (вартість ремонту автомобіля).
Київський районний суд м. Харкова стягнув із Мосіна на користь
Самойлова 16700 грн., звільнивши таксомоторний парк від матеріальної
відповідальності.
Не погодившись із рішенням суду і посилаючись на те, що шкоду
повинен відшкодовувати власник джерела підвищеної небезпеки, Мосін
оскаржив рішення суду.
Завдання: 1. Теоретичне питання: підстави, умови і розмір
цивільно-правової відповідальності. 2. Поясніть на цьому прикладі, який
вид відповідальності має місце в даному випадку? 3. Як слід вирішити
цю справу? Надайте аргументований висновок по справі шляхом
складання документів у формі: 1) проекту апеляційної скарги Мосіна до
суду; 2) проекту судового рішення апеляційної інстанції. 4. Яка
Постанова Пленуму Верховного Суду України має бути застосована в
цій ситуації? 5. Знайдіть 5 судових рішень за подібним питанням та
проаналізуйте їх.
Куліш у вересні 2015р. зробив обмін житлової неізольованої кімнати
площею 24 кв. м на ізольовану однокімнатну квартиру меншої площі з
Олійник. У зв”язку з тим, що нова квартира виявилася вологою, про що
Куліш дізнався лише оселившись у ній, останній звернувся до суду з
позовом про визнання правочину недійсним. В судовому засіданні Олійник,
заперечуючи проти позову, пояснив, що Куліш влітку двічі оглядав його
квартиру (у червні та серпні) і мав повне уявлення про її стан. Куліш
підтвердив, що він дійсно двічі робив оглядини квартири і залишився
задоволений нею, але це було влітку, коли він не міг уявити собі, що взимку
квартира виявилась непридатною для проживання.
Завдання:
1. Теоретичне питання: правочини, умови дійсності правочинів.
2. Поясніть на цьому прикладі, які правові наслідки наступають у разі
визнання правочину недійсним.
3. Дайте аргументований висновок по справі шляхом складання
документів у формі: 1) проекту позовної заяви Куліша до суду; 2)
проекту судового рішення 1-ї інстанції та проекту апеляційної скарги.
4. Яка Постанова Пленуму Верховного Суду України має бути
застосована в цій ситуації?
5. Знайдіть 5 судових рішень за подібним питанням та проаналізуйте їх.
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Інститут, факультет, відділення________________________________________
Кафедра, циклова комісія _____________________________________________
освітньо-кваліфікаційний рівень_______________________________________
напрям підготовки ___________________________________________________
спеціальність_______________________________________________________
(назва)
_________ курс, група _______________
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Студент______________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
прибув на підприємство, організацію, установу
Печатка
підприємства, організації, установи
____________
(підпис)

„___” ____________________ 20___ року

________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Вибув з підприємства, організації, установи
Печатка
Підприємства, організації, установи

“___” ____________________ 20___ року

_____________ ________________________________________________
(підпис)
(посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)
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Календарний графік проходження практики
№
з/п
1

Назви робіт
2

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

Відмітки про
виконання
8

Керівники практики:
від вищого навчального закладу ______ _____________
(підпис) (прізвище та ініціали)
від підприємства, організації, установи ______ _____________
(підпис) (прізвище та ініціали
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Робочі записи під час практики

49

50

Відгук і оцінка роботи студента на практиці
_______________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)

Керівник практики від підприємства, організації, установи ___________
______________ _____________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Печатка
«______» __________________ 20 __ року
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Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про
проходження практики

Дата складання заліку „____”_______________20____року
Оцінка:
за національною шкалою____________________
(словами)
кількість балів _________________________________
(цифрами і словами)
за шкалою ECTS __________________________
Керівник практики від вищого навчального закладу
____________ ______________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Примітки:
1.
Форму призначено для визначення завдань на практику, проведення поточних записів набутих вмінь при виконанні
роботи, оцінки результатів практики. Заповнюється студентом особисто, крім розділів відгуку про роботу студента на практиці.
2.
Формат бланка А5 (148  210 мм), брошура 8 сторінок разом з обкладинкою з карткового паперу.
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Додаток № 4
ЗВІТ
про проходження навчальної практики студента(ки) ______
____ курсу, групи ____ юридичного факультету
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
______________________,
П.І.Б. (у род.відмінку)
який(ка) проходив(-ла) практику на кафедрі цивільно-правових дисциплін
юридичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н.
Каразіна
у період з ____ по ____.
Виконання індивідуального плану практики:
1. Зміст та перелік виконаних робіт за період практики:
№
п/п

Зміст робіт

Строк виконання

Відмітка про
виконання

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2. Перелік матеріалів практики та процесуальних документів, які самостійно
підготував практикант.
Під час проходження навчальної практики, згідно завдання навчальної практики,
практикантом було підготовлено ...
3. Якість виконаних робіт та підготовлених документів:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________
Умови практики:
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1. практиканта забезпечено необхідними умовами праці для виконання програми
практики;
2. проведено інструктаж з охорони праці.
Оцінка практики студента:
Студент ПІБ

проявив(ла) високий рівень знань з ... До навчальної практики

заступив .... Завдання виконував ... Повністю виконану роботу надав ...
Загальна оцінка практики:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________
Зауваження і рекомендації керівника бази практики щодо удосконалення
практики студентів та усунення недоліків:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ПОГОДЖЕНО
Керівник навчальної практики:
Посада ініціали, прізвище

