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|{оло>кення про орган!зац1то та проведення виробнг:но| практики злобуван!в вищо| осв|ти Ёавчально-наукового

|нституту морського права та менед)|{менту Б}4!АЁЁ-!:2020 р.

1.зАгАльн| поло)1(вння
1.1.[{олоя<ення
|[оло>т<ення)

про орган!зац|го | проведення виробничот практики

(дал1-

здобувач|в вищо| оов1ти Бац!огтального ун|верситету кФдеська. морська

та

академ1я) (дал1 }н|вероитет) визначас основн| вимоги

рекомендац|т щодо

г|роход)кення виробничот практики здобувачами за спец1альн|стго 081 к|1раво> та 073

<йенеркмент для пер{пого (бакалаврського) | другого (маг|отероького) р1вня вищо]
оов|ти в|дпов1дно до |1оло}кення про орган1зац|+о осв|тнього процесу в

\.2'

Ё} (омА).

[{оло>кення встановл}ое основн1 вишлоги зм|сту практично| п1дготовки'

порядку оформлення документ|в стооовно проход)кення та зв|тування за результатами
г1рактики, особливост1 практики зале)кно в|д бази практики.

1.3.|{роход}|{ення практики здобуван|в

вищо| осв|ти (дал1

зд|йснтосться в|дпов|дно до законодавства та укладеного договору

з

_

здобуван1)

орган|зац|сго,

установого та п1дприсмотвом (базого) практики. {оговори про виробничу практику с
безоплатними.
1.4.3азначене |]оло}!(ення розроблене на п|дстав| закону }кра|ни <|1ро вищу
осв1ту> (ст.51), "|1олох(ення про проведення практики здобувач1в вищих навча.,1ьних

заклад|в }кра|ни'', затверд}кеного наказом \41н1стерства осв{ти }кра|ни в|д 08 кв1тня

стандарту вищо] осв|ти за спец!альт+1стго
пер1пого (бакалаврського)

|

!ща|ни .[{ро затверд)}{ення
081 <[1раво> та 0]3 к\{енедясмент для

\993р. лъ 93, Ёаказ!в \4|н|стеротва оов|ти

нау:<и

| другого (маг|стерського) р|вня

виш{о| осв1'ги, €татуту

!н|верситету, [{оло)кення про орган|зац1го практики }н|вероитету, [{оло}|{ення про
орган|зац|го осв|тнього процесу }н|верситету, [{оло>тсення про нав1{ально-науковий

|нститут морського права та менед>*(менту Ёац1онального ун1вероитету

ЁЁ1 Р1[{та}1)' р|тшення Бчено| Ради }н|вероитету'

шротокол.}'{'р 3 в|д

(омА)

(дал1 -

29.|0'2020 р. та

|нгпих нормативно-г1равових акт|в.

1.5.

Ёа

п1дотав! цього |{оло>тсення кафедрами розроблясться програма

виробниво| практики здобувач1в вищо[ осв1ти 11Ё1 \4[{та\4
1.6.

м

2-0з-102

у

Ё} (омА.

цьому [{оло>тсенн|терм|ни в)кива}отьс'{ в такому знаненн|:
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1.6.1. Биробнина практика

- вид практично| п|дготовки, який проводиться для

нн1 Р{[1та\4 з мето}о закр|плення
практичних вм1нь | навичок за спец|альн1от}о

здобувач1в вищот осв1ти, як| навча}оться

теоретичних знань, в1дпрацговання

(опец|ал|зац|сго) набуття гтервинного практичного досв|ду.

|.6.2' База практики - базото практики мо)куть бути п1дприсмства' установи,

як|

орган1зац|т, п|дприсмства морського транспорту,

забезпечен|

висококвал!ф|кованими кадрами | в|дпов|даготь вимогам програми практики (дод.2).
|

.6.з .

-

[{рактикант

здобувач вищо| осв|ти, який проходить практику в г|роцео1

навчання в !н|верситет|.

\.6.4. |{рактика здобувач|в вищот осв|ти

це н*в,!д'*-ьтн'! *к;{ад{}в;} час'|''.{на'

про{{есу п1дгото*зяс:т с!_[еш;!1л;ст1в *з }гх!ве;з*:итет!
в!д{пов1дьтипт т{!{}10\'{

ба:зах

орга1{;зац{ях р?знгз"х 1'|1;!},3*й

}!а1}1{;}л1}11!4х
|{}с1{0]{;1р{]1'Ё];1

{

{т}}0водитг]ся {{'}

закл;1д1в" ;'{ 1'ак();.|(

}{;1

ос{"{а1]{е}{},{х

:г1;1ггрттс,:паст'в;:х

]

(*'|'" |{. тому чиол| морськ1 та р|нков| порти'

оудноплавн| компан||, оерв|сн| п|дрозд1ли ш{орського трансгторту)' осв!'}'1.'

'г€!

дер}1(а]]{'{ого уг'р*вл{ ттття.

1.6.5. Результати проход}1(ення пра{(тики

-

знання" ум|ння, навички, способи

мислення' погляди, ц1нноот|, 1нгп] оообиот1 якост1, як| мо)кна |дентиф1кувати,
ог|ланувати, оц|нити

|

вим1ряти

у

в|д;тов|дноот|

програм1(Ф[{) [рограмних результат|в навчання

до

визначених

в

осв|тн|й

(пРн), та як| особа

здатна

продомонструвати п|оля завер1пення проходження практики.

|.6.6' 1!оденник практики - це документ, що в|добра>тсас як|оть проходження
здобувачем г1рактики' опис вс|х його занять

|

в|дпов|дн|сть

:х

т<омпетенц|ям та

результатам програмного навчання зг|дно програми виробнино| практики. 1!оденник
здасться на кафедр}, 1цо с в|дпов]дального за проход)!(ення г|рактики.

|.6.1. 1{омпетентн|оть

-

здатн|сть особи усп|тпно соц|ал1зуватися, навчатися,

г{ровадити профес|йну А|яльн|сть, яка виникас на основ| динам|чно[ тсомб1нац1| знань,
ум1нь, навичок' сг:особ1в мислення, погляд|в. ц|нностей. 1нтпих особиотих якостей.

м
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1.6.8. {к1сть проходт{ення практики 'в|дпов1дн1оть результат|в проходя{ення

практики вимогам, встановленим законодавством, в;дпов|дним отандартом вищот
осв1ти та договору

про проходя{ення практики.

|'6'9. €трок

виробничо? практики визначастьоя навчальнип,{

планом

та

граф1ком осв|тнього процесу }н|верситету.

2.

мвтА тА зАвдАння пРАктики

2.1. йетого виробниио| практики

с

набуття здобувачами профес1йних

компетентностей' оволод|ння оучасними методами, формами оргатт1зац|? профео1йно|
д|яльноот|, формування

у них знань, профео;йних навичок та вм|нь

для прийняття

оамост|йних р|п1ень п|д чао конкретнот роботи в реальних ринкових 1 виробничих

умовах, виховання потреби систематично поновл].овати свот знання та творно !х
застооовувати в практичн|й д!яльност1.
3авдання виробни.то| гтрактит<и. [{|д час виробнино} практики здобувач вищот
оов1ти повинен опанува1]и систеА,{у ум!нь 1 набути навички щодо вир|тпення типових

завдань в1дпов|дно

до посад, як1 може об|ймати випускник вищого

навчального

3ак-]1аду.

2.\.|. !ля практикант|в,
-

як1 навчаготься за спец|альн|от;о 08

| <[{раво>

на пер1пому (бакалаврському) р|вн| вищо| осв|ти,

за осв!тнього програмо1о

<<|{раво>>

3агальн! компетентност1

зк

2. 3датн!оть застооовувати знання у практичних оитуац1ях.

31{3. 3нання та розум|ння предметно] област| та розум|ння профес|йно]

д!яльност!.

3(4. 3датн|сть сп1лкуватися дер)кавного мово}о як усно' так 1 письмово.
3(6. Ёавички використан]{я 1нформац1йних 1 комун|кац1йних технолог|й.
3(8. 3датн!сть бути критичним 1 оамокритичним.
31{9. 3датн|сть прац1овати в команд|.

]\ъ
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3к1 1.3датн1сть реал|зувати свот права

|

обов'язки

як члена

сусп1льотва,

усв|домлтовати ц1нност| громадянського (в1льного демократичного) сусп|льства та
необх|дн1сть його сталого розвитку' верховенства права, прав

| свобод л}одини

|

щомадянина в }кра|н|.

зк

12. 3датн1сть уов1домл}овати р|вн1 мо)кливоот| та гендерн1 проблеми.

€пец|альн1

7

фахов! компетентност!

€1{7.3датн|оть
нац|онального права)

застооовувати знання завдань, принцип1в

а

|

такоя{ зм|оту правових 1нститут1в, щонаймен1пе

доктрин

з

таких

галузей права, як: конституц1йне право, адм!н|стративне право 1 адм|н|отративне
процесу':"льне право, цив1льне

1 цив|льне

процесуальне право' крим1нальне

1

крим1нальне процеоуальне право.

€1{8.3т+ання
матер|ального

|

1

розум|ння особливостей реал|зац||

та

застосування норм

процесуального 1трава.

€1{10.3нання

|

розум!ння соц|ацьно| :трироди трудових в|дносин та !! правового

регул}овання.

ск11.3датн1сть визначати нале;кн1 та прийнятн| для }оридичного анал|зу факти.

€(12.3датн|оть

анал|зувати правов| проблеми, формувати та обгрунтовувати

правов| позиц1|

€(13.3датн|сть

до

критичного

та

системного анал1зу правових явищ

|

застосування набутих знань у профес1йн|й д|яльност1.

€(16.3датн!сть

до лог1нного, критичного 1 системного анал|зу

розум|ння |х правового характеру

1

документ|в,

значення.

|{рограмн1 результати навчання.

РЁ1.Бизначати переконлив1сть аргумент|в

у

процео1 оц1нки заздалег|дь

нев!домих умов та обставин.

РЁ4.Формул}овати влаон1 обгрунтован| суд>тсення на основ1 анал|зу в|домо|
проблеми.

РЁ6. Фц1н}овати недол1ки 1 переваги аргумонт1в, анал|зуточи в1дому проблему

л! 2-03-1 02
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РЁ7.€кладат'| та узгод}кувати план власного досл|д)кення

1

самоот|йно збирати

матер!'1"ли за визначеними д){(ерелами

РЁ9.€амост|йно
дтяти в1дпов1дно до

визначати т| оботавини, у 3'ясуванн| яких потр|бна допомога'

отриманих рекомендац|й

Р}{10.Б|льно сг||лкуватися деря{авното
г|исьмов о'

г1р

|

авильно вжива}очи

г1р

та

|ноземното мовами

як усно' так

1

авничу терм|нолог|то.

РЁ12.!оносити до ре0пондента матер;ал з певно] проблем1тгики до0тупно

1

зрозум|ло.

РЁ15.Б1льно викориотовувати

для

профео|йно| д|яльност| доступн1

1нформац|йн1 технолог|т | бази даних.

РЁ16.!емонструвати вм]ння користуватися комп'[отерними програмами'
необх|дними у профес|йн1й д]яльност|.
РЁ{17.|{рац}овати

в

груп|, формугони влаоний внеоок

у

виконання завдань

групи.

Рн2|.3аотосовувати набут1 знання у р|зних правових ситуаш|ях, виокремл}овати
}оридично значущ1 факти | формувати обгрунтован| правов| висновки.

РЁ22.[отувати проекти необх|дних акт|в заотооування права в|дпов|дно до
правового вионовку зробленого у р|зних г|равових оитуац|ях.

РЁ23.Ёадавати консультац|] щодо можливих споооб1в захисту

г1рав

та |нтерес1в

кл|снт|в у р1зних правових ситуац1ях.
2.2.

-

!ля

здобуван|в, як| навчаготься за спец|а.:тьн1стго 081 <[1раво>

на другому (маг!стерському) р1вн1 вищо] осв|ти,

за осв1тньо}о програмо}о <Р[орське право>)

3агальн1 компетентност!

3(1.3датн1оть до аботрактного мислення, анал1зу та оинтезу

3(3. 3датн1сть до по1пуку, оброблення та анал|зу 1нформац1|
3(4. 3датн1оть до

.

з р1зних дя{ерел.

адагттац1] та д|] в нов1й оитуац1|

3(5. 3датн1сть оп|лкуватися 1ноземного мовото у профес|йн1й

офер1

письмово.

лъ 2-03-102
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1нституту морського права та менедя(менту 811{АЁ{Ё}1:2020
р'

зк

6. 3датн!сть генерувати нов1 1де| (креативн|сть).

€пец!альн1

/ фахов|

компетентност|

€1{1.3датн|сть
ок.]]адних

застосовувати принципи верховенства права для розв)язання
задач | проблем, у тому числ1, у оитуац1ях правово] невизначеноот1.

€1(9.3датн1оть

застосовувати м}тсдисципл!нарний п!дх1д в оц!нц| правових явищ

та г|равозаотосовн1й д1яльност1.

€(10.3датн1сть

ухвал}овати р|тшення

у

оитуац1ях,

00{Ф

вимага}оть системного,

лог|чного та функц|онального тлумачення норм права' а тако)к
розум|ння
особливоотей практики ]х заотосування

ск1

1. 3датн1сть

критично оц1нтовати ефективн!сть предотавництва

1

захиоту прав,

овобод та |нтерес1в кл|снт1в.

ск12.

3датн1сть

до

саморозвитку, навчання впродовж }ки-|-[я, розвитку та
утвердх{ення етичних стандарт|в правничо| д|яльноот1, отандарт1в профес1йно|
незалежност1 та в1дпов1дальност1 правника.

€(13.3датн|сть

самоот|йно готувати проекти нормативно-правових

ат<т|в,

обгрунтовувати сусп1льну обумовлен1сть |х прийняття' прогнозувати
результати }х
впливу на в!дпов1дн! оусп|льн1 в1дносини

€(14.3датн1сть

самост|йно готувати проекти нормативг1о-г{равових

акт1в,

обгрунтовувати суоп1льгту обумовлен!сть ?х прийняття' прогнозувати
результати !х
впливу на в1дпов|дн1 сусп1льн| в1дно сини

€(15.3датн1сть

самост1йно готувати проекти акт|в правозастосування,

врахову}очи вимоги щодо !х законноот|, обгрунтованоот| та вмотивованоот|.

|{рограмн| результати навчання

РЁ2.€п1вв|дносити

сучаону сиотему цив|л|зац|йних ц1нностей

з

правовими

ц|нноотями, принципами та профес |йними етичними отандартами.

РЁ3.|{роводити зб|р, |нтегрований анал1з та узагальнення матер1ал1в з
р1зних
дх(ерел, вк.]1гоча}очи наукову та профес|йну л1тературу, бази даних' цифров1,
статиотинн|, тестов] та |нш|, та перев|ряти |х на доотов|рн|сть, вик0ристову}очи
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[{оло>кення про орган1зац1го та проведення в;аробнино| пра1{тики здобувач]в вищо| осв|ти Ёавчально-наукового
!нституту морського права та менед}кменту Б14{АЁ}{9:2020 р'

оучаон! методи досл1дх{ення для вир|1пення теоретичних

та практичних задач

з

1ориопруденц|т, зокрема морського права.

РБ5.Б|льно сп|лкуватиоя правничото 1ноземною мово1о уоно | г{исьмово.

РЁ6.Фбгрунтовано формулговати ового правову позиц|го, вм|ти опонувати'
оц1н}овати докази та наводити переконлив! аргументи.

РЁ8.Фц1н}овати достов1рн1оть |нформац||

та

над1йн1сть д)керел. ефективно

опрацьовувати та використовувати |нформац|го для проведення наукових досл1д)!(ень
та практичнот д1яльност;.

РЁ9.|енерувати нов| |де|

та

використовувати сунасн| технолог|т

у

наданн1

правничих послуг.

Рн11.Бикористовувати передов| знання | методики у процес1 правотворення та
правозаотосування 1нститут|в публ1иного та приватного права | крим|нальнот |оотиц|т.

РЁ 1 4.Фбгрунтовувати правову позиц|}о на р1зних стад;ях правозаотооування.

2.з. Аля

здобуван|в, як1 навчаготьоя 3а спец1альн|отто 073 <\4енед>т<мент)

г{ер|пого (бакалаврського) р1вня вищо] осв1ти:

- на

пер1шому (бакалавроькому) р1вн1 вищот осв!ти,

<<Р1енедясмент

за

осв|тньото програмо}о

у галуз! морського та р1нкового транспорту)):

3агальн| компетентност1
31{4.3датн|сть застосовувати знання у практичних ситуац|ях.

3(5.3нання та розум|ння предметно| област| та розум1ння профео1йно| д1яльност1.
31{8.Ёавички викориотання |нформац1йних

зк1

1. 3датн1сть

|

комун|кац1йних технолог1й.

до адаптац|] та д|| в нов1й оитуац1|.

зк}2. 3датн1сть генерувати нов|

1де| (креативн1сть).

зк14. 3датн|оть прац}овати у м|>тснародному контекст|.
Фахов! / спец!альн! компетентност|
Ф(1.3датн1сть визначати та описувати характеристики орган|зац||.

Ф(2.3датн1сть анал1зувати результати д|яльност| орган|зац1|, з|отавляти
факторами впливу зовн|тпнього та внутр|тпнього оередовища.

м
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Фк3. 3датн|сть визначати перспективи розвитку орган1зац1т.
Фк4. Бм|ння визначати функц1ональн1 област1 орган|зац|[ та зв'язки
Ф1{5.3датн|сть управляти орган|зац|сго

та ][

м1я<

ними.

п|дрозд1лами через реал1зац1то

функц1й менед)кменту.
Ф1{9.3датн|сть прац}овати в команд1 та налагодх(увати м|;тсособист|ону взасмод1го
при вир|тшенн1 профос!йних завдань.

Ф(11.3датн|сть отвор}овати та орган1зовувати ефективн| комун|кац1| в процес|
управл1ння.

Ф1{17.3датн|сть орган|зовувати д|яльн1сть

в

галуз| мороького та р|нкового

транспорту.

||рограмн! результати навчання

пРн5. Фписувати зм1ст функц1ональних сфер л|яльност|

пРн6. Биявляти навички
показник|в для обгрунтув ання

орган|зац1|.

по1пуку, збирання та анал1зу |нформац1|, розрахунку
уг{р авл !нс

ьких

р

|

тпень.

пРн9. !емонстр увати навички взаемод1|, л|дерства' командно| роботи.
пРн11.!емонструвати навички анал|зу ситуац|| та зд1йснення комун|кац|| у
р1зних сферах д!яльност| орган|зац||.

[{РЁ17.Биконувати досл|дхсення |ндив|дуально та|або в груп1 п1д кер|вництвом
л1дера.

|{РЁ19.!емонотрувати навички мон|торингу

зм|н у

законодавств|, та

забезпечення правомочност| р|тшень у морегосподарському оектор1.

2.4.3агальн]

-

та

фахов| компетентност1 для здобуван|в, як1 навчаготься за

опец1альн|стго 073 <1!{енод:кмент)
на другому (маг1стерському) р|вн! вищо] осв;ти,

3а

осв1тнього програмо}о <<йенедхсмент

у галуз! морського та

р|нкового

транспорту>):

3агальн1 компетентност!
31{2.3датн1оть до сп1лкування з предотавниками |нтших профес1йних груп р|зного
р1вня (з екопертами з |нтших галузей знань | вид|в економ|чно{ д|яльност1);

]:гч
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Фахов! / спец|альн| компетентност!
Ф1{4.3датн1сть до ефективного викориотання та розвитку ресурс|в орган1зац|т.
Ф{{5.3да'гн|сть створ[овати -|'а орган1зовувати ефективн| лсомун|кац|] в процео]

управл|ння.
Ф1{8.3датн|сть ви!{ористовувати психолог|чн| техьтолог!| роботи з персоналом.

Фк

10. 3датн|сть до управл|ння орган1зац1сго та |1розвитком.

Фк11.3датн|сть

до щитичного мислення, оц|нки економ|чних |

ооц1альних

аспект|в д|яльноот| п1дприсмства у галуз1 ш1орського та р|икового транспорту.

11рограмн| результати навчання

пРн1.1{ритинно оомислговати' вибирати
науковий'методинний |

та

використовувати необх1дний

анал|тичний |нструментар|й для управл|ння

в

непередбануваних ум овах.
[{РЁ7.Фрган|зовувати та зд|йснговати ефективн| комун|кац|? в середин| колективу,
з предотавниками р1зних профес|йних груп та в м|;тсглародному контекст]'

[]РЁ9.Бм!ти сп|лкуватися

в

профес|йних

|

наукових колах дер)кавного та

1ноземного мовами.

пРн11.3абезгтечувати особистий профес1йний розвиток та {1ланування власного
часу.

[{РЁ14.)/м1ння проводити факторний, ситуац!йний, кореляц1йно-регрео|йний
анал1з для по1пуку резерв1в п|двищення ефективноот1 д!яльноот1 п|дприсмотв
морсьт<о| галуз1.

пРн15.3олод1ння навичками командно| роботи з урахуванг1ям м|>ккультурних
в1дм!нностей п1д час д|лового сп1лкування, вм!ння використовувати методик
подолання конфл1к'г|в

|

самоконтролго у екстрема.,1ьних оитуац!ях.

[{РЁ17.}м|нт+я проводити мон|торинг зшт1н

у

законодавств1. ор1ентуватися у

нормативних актах для забезпеченоот1 правомочноот1 р|гпень у морегосподарському
сектор1.

2'5.Биробнича 11рактика с орган|нного !1астино}о осв|тнього процеоу та
ефективного формото п!дготовки майбутнього фах|вця до профес|йтто] д|яльттост1

.]\гч
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|!одоження про орган!зац]то та проведення виробнино| практики здобувач;в вищо| осв]ти Ёавчально-наукового
|нституту морського права та менеджменту в}4{А}{}19 2020 р.

впровадя(усться зг|дно

з пунктом 2.4.4

<|1оложення про орган|зац1}о оов|тнього

процеоу) Ёац1онального ун;верситету (одеська морська академ|я)) та повинна за
зм1стом мати характ9р профес1йно| д|ялльност|.

с

2.6'|{рактична п|дготовка здобувач|в }н|верситету

обов'язковим

комг1онентом осв|тньо-профес]йно] програми для здобуття квап|ф1кац1йного р]вня
<бакалавр)) та (<маг|стр>>, являсться нормативною частиного зм1сту осв|ти, що мае на

мет1 набуття здобувачами профес1йних навичок
безперервн|сть

та

посл|довн1сть ]т проведення

профес|йно} д1яльност1 обсягу знань

]

вм!нь

у

та

вм|нь. Бона

передбачас

при одер}(анн| достатнього
в|дпов1дност|

з

для

квал|ф|кац|йно!о

характеристико[о фах|вця певного оов|тньо-квал!ф1кац1йного р1вня.
2'7

'в

пер|од проход)кення практики формутоться профес1йн| вм1ння у

в1дпов|дност| до квал|ф|кац1йно| характеристики, роз1пир}оютьоя | оистематизу}оться

знання на оонов| вивчення роботи п!дприсмств-баз практики, оучасних форм

1

метод|в |} д|яльноот1.

2.8.[7ри прохоркенн| виробнино| практики здобуван|
вдооконал}о}оть

|

поглиблгоготь теоретичн! зглання, одер>тсан|

в

закр|плгототь,

процес1 вивчення

загштьно-профео|йних дисципл1н; набуваготь профео|йний досв1д, розвиваготь та
накопичутоть спец|альн1 навички.

3.

оРгАн|зАц!я

3.1.

1

квР1вництво пРАктико}о

[{рал<тиканти на|1равля}оться на

практику

в1дпов|дно до наказу ректора

!н!верситету.

3'2. 3агальну орган1зац1го практики | контроль за ]т проведенням

зд|йонтос

директорат ЁЁ| \4[{та\4.
3.3. Безпосереднс навчально-методичне кер1вництво практико1о' проведення

1

контроль 3а виконанням робоно| програми забезпенуготь кафедри, як| зд1йснтос так1
заходи:

ш9
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-

пода}оть ректору

у

визначен1

строки проскт наказу про базу

практики здобувач1в та кер|вника практики
сферах проход)кення виробничот практики

)

як\4й мае досв|д роботи

у

проведення
в|дпов!дних

;

- розробля}оть програму г{рактики ! при необх1дност| доопрацьову}оть |[ на
п1дстав| пропозиц1й та рекомендац1й, отриманих в процес; мон1торингу оов|тн1х
програм в1д в1дпов1дних робоних (просктних) груп оов1тн|х програм;

- ви3начаготь бази практики, узгод}куготь |з ними

т<|льт<|сть

3добувач|в вищо|

осв|ти, що приймаготься на практику;

- склада}оть граф!ки розпод|лу здобуван|в вищо[ осв|ти за базами практики, як1
до початку практики узгоркуготься с директоратом Ё{Р1 \4[{та\4;

-

розробляють тематику 1ндив|дуальних завдань

на пер|од

проведення

практики;

-

г{роводять 1нструктФк1 здобувач|в вищо| оов|ти з г{итань практики за участго

кер|вник|в г1рактики в|д бази практики;

-

зд|йснгоготь зовн1тпнс т<ер|вництво | контроль за проход}(енням практики;

- 1нформуготь про систему зв|тност1 з практики, яка затверд)кена кафедро}о, а

саме: подання письмового зв1ту, виконання квал|ф|кац|йно| роботи, оформлення
виконаного |ндив|дуального завдання' п1дготовка допов1д|, пов|домлення' виступу
тощо;

-

обговорго}оть п1дсумки

та

анал1зуготь виконання програм практики на

зас|даннях кафедри;
- г{роводять зал|ки за п|дсумками виробниних практик;

-

г{ода}оть гарантам осв|тн|х програм

пропозиц!| щодо

удосконалення

орган1заш|| проведення практики;
_ 1н|ц|тототь перед

директоратом

ЁЁ]

\4[{та\4 роз1ширення та коригування баз

практики;
_ в)кива}оть 1нтп| необх|дн1 д|},

спрямован1 на [окращення якоот| орган|зац1| та

проходження виробничо] г1рактики 3добувачапши вищо: осв|ти ЁЁ1 \4[{тай.

л9 2-03-102

3й|Ё{4:0

нАц1онАль11иу1ун!ввРситБт (одвськА моРськА
систвмА упРАвл1ння як1стго

АкАдвм1я>

15

та проведення виробнино[ прак'гики злобуван!в вищо| осв!ти Ёавчально-наукового
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[!олоя<енття про орган!зац!ю

4.

квР{вник пРАктики в1д кАФвдРи зоБов'я.з^ну1и

4.|.3д1йонтос орган1зац|йн| лита|{|7я,
проход)кенням

здобувачами практики,

що

пов'язан1

з

наг{равленням

|

вкл}оча}очи: оформлення необх1дних

документ1в; орган1зац|го проведення |нотруктахс!в; г|ерев|рку умов проходження
практики; конщоль за прибуттям здобувач|в на практику та |н1пе.
4.2.

[о

початку г1рактики в|дв1дус базов| м|сця проход)кення практики.

4.3.3абезпечус г1роведення во|х орган|зац|йних заход|в для виходу здобувач1в
на практику (|нструкта)к про порядок проход}1(ення г{рактики та !н.).

4.4' 3абезпенус високу як|оть проход)кення практики здобувачами та

г{

в1дпов1дн1оть навчальному плану та програм| (в|дпов|дальн1сть за такий вид роботи
неое зав1дувач кафедрою).
4.5. |[роводить |з здобувачами |нотруктаж з охорони прац| та техн1ки безпеки.

4.6. 3аповн}ос та вида€ практиканту щоденник практики з в1дм1ткото номера
Ёаказу про проведення гтрактики та печатко}о

ну

кФ\4А>.

4.1.у т1сному контакт1 з безпооередн|м кер|вником практики в|д бази практики
забезпенус високу як|оть

[т

прохоркення зг|дно з робоного програмого.

4.8. |{|оля 3авер1пення практики перев|ряс щоденники практики здобуван|в,

анал|зус в|дпов|дн|сть виконаних завдань

до

компетентноотей

1

результат|в

проходх(ення практики, що були видан| здобуванам до в|дбуття до бази практики, дае
в1дгук щодо !} роботи та подас до кафедри письмовий зв1т про проведення практики

р{шом 1з заувокеннями

та пропозиц|ями стооовно удооконалення теоретично|

та

г1рактично| п|дготовки здобуван1в.

4'

9.у

оклад1 ком|с|] приймас зал|к з виробгтичот практики.

4.10. [{1сля зак1нчення практики подас зав|дувану кафедри зв|т про проведення
г1рактики.

5.

БАзи г1РАктики

5.1. |{рактика здобува.т|в вищот осв|ти спец1альноот| 081 <[{раво> та 07з
<\4енед>тсмент>

лъ 2-03-1 02

нн1 \{[|тай

зд|йсгтгосться

на базах

проход)1{ення практики'
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[!оло>кення про орган!зац!:о 'га проведення вт.тробнино| практи1{!.| здобувач;в вищо| осв]ти Ёавчально-наукового

Бй[АЁБ{

|нституту морського права та менедя{менту

2020 р.

д|яльн|оть яких в1дпов1дас напряму п|дготовлси здобувач|в та мо>т(е забез[ечити уо|

необх|дн| умови для виконання практикантами програми практики. Б1дпов|дн!сть

6ази практики проход}!(ення практики визначаготь кафедри

нн1

\:[|{таР1,

в|дпов1дальн1 за проходя{ення практики.

ЁЁ1 й[{та\4

5.2. Ризначення баз г1рактики зд1йснгосться директоратом

з п|дприсмотвами (орган|зац|ями,

г{оданням пропозиц|й кафедр
незш1е>*(но в1д

|} орган|зац|йно-правових форм

1

за

уотановами)

форм влаоност| на п|дстав| договор1в

ну (омА).
5.3. 3добуван! вищо| оов|ти мо)1(уть самоот|йно 3 дозволу директора ЁЁ{
\4[{таР1 п1дбирати для

оебе

базу

практики 1 пропонувати

|1

для

г|роход)1(ення

практики.
5.4. 3добувачу вищо| осв1ти може бути в|дштовлено у погод}т(енн| бази практики

вимогам' визначеним у п.1.6.1.

в раз| визнання [| нев1дпов1дност]

базого практично! п|дготовки здобувач1в вищо] осв1ти ЁЁ1

5.5. €амоот|йного
1!{[{та}и1

мо}ке бути торидична кл|н|ка "!ех |п йаге"

[{роход>:сення

ну (омА).

практики здобуванами-1{онсультантами та

здобувавами-

менед)керами на баз| горидично| кл|н|ки зд1йснтосться на п|дстав! [{оло>кення
}оридичну кл|н|ку

"!ех

1::

Р1аге"

ну (омА>

в обсяз| кредит1в

сктс

г1ро

в|дпов|дно до

оов|тньо] програми' за яко}о навчаготьоя так! здобуван|.

5'6' [ля безпосереднього кер1вництва здобувачами база практики призначас
кер1вника, який повинен мати досв1д роботи за ооновними напрямками д1яльноот|

бази практики. €п|вв|дно1шення к|лькост1 практикант|в щодо
визначастьоя базого практики

з

кер1вництва

урахуванням необх!дност! виконання програми

практично] п1дготовки ко}кним практикантом в повному обояз|.
5.7. 1{ер|вником г1рактики в|д горидично| кл|н|т{и "!-ох |п йаге"
кер1вник ц|с] кл|н|ки з числа сп1вроб|тник|в

Ё}

<ФР1А> с

Ё} кФйА>.

5.8. Безпосередн1й кер1вник в|д бази практики:
- д|е в|дпов|дно до

Ё!
}{ц

!оговору

{1ро проход}1{ення

практики м1хс базото практики та

<ФР1А>;
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3й1Ёй;0

нАц!онАльний уншвРситвт (одвськА моРськА АкАдшм{я)
систшмА упРАвл1н}{'{ як1ст}о

17

[{оложення про орган!зац1то та проведення виробнино| практик!1 злобуван|в вищо| осв|ти Равчально-наукового
|нституту морського права та менедх(менту Б14!АЁЁ9 2020 р.

- проводить |нструкта}!( з охорони прац| та протипо)1(е)кнот безпеки;

- 3г;дно з| витягом з програми виробничот практ'1ки дае завдання практиканту'
нада€

йому необх1дну методичну допомогу | сис'гематично контролгос виконання

завдань, перев1ряс правильн|сть складання практикантом докуме|{т;в;
- в)кивас необх1дних заход|в для виконання практикантами завдань, необх|дних

для набуття ком|{етентностей та практично} перев1рки програмних

результат|в

навчання в1дпов|дно до програми виробничот практики,

- проводить з; здобувачами вищот осв1ти бес|ди на профес1йн| теми, дог{омагас
!м оволод|ти навичками практично| роботи;
- перев|ряс повноту

1

свосчаон1сть ведення здобувачами щоденник1в практики;

- орган|зус участь здобувач|в в узага]]ьненн1 практики;

-

консультус здобувач1в

компетентностям

- по

1

у

визначенн1 в1дпов|дност! проведено| роботи

програмним результатам навчання зг1дно програми практики;

завер1шенн}о г{ракти1(и ск.]1адас хара!(теристику здобува.1а

у форм1, що

надаетьоя ЁЁ1 &{|{тай та зав1ряс ][ печаткото бази практики.

5.9. 3а власним

ба>кат+ням,

а

тако)|(

на окреме прохання нн1

й[{таР1

представники бази проход)кення г1рактики мо}1{уть брати участь у захист| виробнино|
практики здобувачами.

6.

оБов'язки здоБувАч|в

6.1. 3добувач| зобов'язан1 не п|зн|тпе, як за 3 дн1 до початку практики, отримати
в|д

кер|вника

ознайомитиоь

практики

в|д

кафедри

|нструкта;к

про

проход}!{ення

практики'

з робоного програмого практики, компетенц|ями (загальними

та

фаховими) та програмними результатами навчання? отримати 1нтп| необх1дн|
документи.

6'2. |{|д|брати необх|дну наукову л|тературу, навчальн| пос1бники

та

нормативно-правов1 акти, матер|али щодо практично| горидинно| д1яльност1 (зразки
оформлення документац1|), як| потр1бн| при проход)кенн1 практики.
6.3. €восчасно

]хгч

2-03_102

(у призначений отрок) лрибути на базу практики;
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та проведення виробнгтно| практики здобувач{в вищо| осв!ти Ёавчально_нау!(ового
|нституту морського права та менеджменту Б14[АЁЁ{ 2020 р.

|1одоя<енття про орган!зац!ю

6'4.!отримуватись правил внутр'1пнього трудового розпорядку та трудовот
дисципл|н'| на баз] практики;

6.5. у г1овному обояз| виконувати вс| завдання' передбачен| програмого
виробничот практики та вказ|вки кер|вник|в;

6.6. !отримуватись правил охорони прац|, техн;ки безпеки

|

виробнино?

сан1тар1| на баз| практики;

6'7. Бести щоденник практики, в|доброт<ати в ньому зм|ст виконано{ за ко>кен

день практики роботи
програмних ре3ультат|в

|

з

детальним анал|зом в1дпов1дност|

до

компетенц|й

|

висновками;

6.8. Разом |з щоденником надати коп1т документ|в, з якими здобувач прац}овав'

або робоний зошит з коротким описом виконаних роб|т. Ёеоти в|дпов|дальн1сть за
виконану роботу.

7.

щодв,нник пРАктики

7.1. 1-{оденник виробнино| практики м|стить конкретн1 заходи, що виконан|
г!ротягом дня 1з вказ|вко}о в1дпов|дност| ко>кно] роботи загальним

компетенц|ям

та програмним

чи

фаховим

результатам навчання (додаток )хгя1). Бедення

щоденника 3д!йснюстьоя здобувачем п|д кер|вництвом кер|вника в1д бази г1рактики'
який може виоловити в ньому свот зауваження та пропозиц||.

7.2.

1{о>т<ний

здобуван, який направлястьоя до бази практики, одер)кус на

кафедр|, що в|дпов|дас за проведення виробничо] практики, щоденник та витяг з

програми виробнино| практики

з

перел|ком компетенц1й (загальних 1 фахових)

1

програмних результат1в, що с обов'я3ковими для виконання п1д час практики.

7.3. Разом |з щоденником здобуван нада€ коерокои документ|в, з якими
працював ко)кного дня п|д час практики (якщо це мох{ливо).
заводить робоний зош]ит ( формат А4),

де

Б

в1н

1нтпому випадку в|н

робить в|дпов|дн| вионовки самост|йно,

коротко описугочи зм|ст роботи, чи мал}огочи охему (наприклад орган1зац1йну
отруктуру п1дприемотва тощо), який те)к вкладастьоя в щоденник.

]\гр
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|!оложення про орган!зац|го та проведення виробнгтно| пра|(тик!.{ здобувач!в вищо1 осв!ти Ё{авчально-нау!(ового
|нституту морського права та менед)кменту Бй!Анг{{:2020 р.

7.4. 1!оденник п|дписус директор нн1 \411та\4 1 св1й п1дпис

скр1пл}ос

печатко}о.

1.5.

в

практиканта.

в

щоденнику кер!вник в|д бази практики
н1й

надас характеристику

повинно бути в1добра>кено:

- р1вень теоретичних знань 1 профес|йних компетентностей здобувана вищо|
оов!ти, проявлен| ним особист1 зд!бноот| та креативн|сть мислення при вир1тпенн|
конкретних пра1{тичних завдань;
- його бшкання оволод!ти профес|сго;
- вм1ння застосовувати теоретичн| знання в практичн|й д1яльност|;
- |ндив1дуальн1 якоот1 практиканта та |н.

-

про виконання компетентноотей та програмних

1нформац1я

результат1в

навчання зг|дно з витягу до програми виробнино| практики, отавлення г1рактиканта до
профес|онально| д|яльност|

;

7.6. \.арактеристику с1{ладас та п|дписус кер|вник практики в1д бази практики, а

тако)к затверд}кус та скр|плгос печат|(о}о (за гтаявност1)

кер|вник

п|дприсмства'установи орган1зац1] бази практики.

8.

пРоввдвння п1дсумк!в пРАктики

8.1. [{ракт!{ка

:3'1х{.{1|{а{]т}}9я :з'1сзбува.;сь,;

|1ри копт!с![. п!)и:]{]аце{т!й} зав|дуват{е\{

кафедро*о' ,|ка. в{;1::с:в1дас: з;: !|р(}вс:{е}{!1'{ !1р'1к{'икг!'
кер|нн:.т:си {1ра}("]'!!](и

в!д:с;тфедри;. з;1

ь*су::с;:р:*зсэс':'1.

{о

ск]|;}ду ком!с{[ вх0дя.г5

в!':{ 6;:з !}рад.'ги}{1!" ви;с.':ад,п.т!

тсафедргт, ятс] *зитсладали пр'!{1'!'р{|(а;!т;}&,! {ятет{];*;т:,та! дгтсз{ят*тл]т::т'

{{оьт|с!я прийьг;тс; :зал!к

у

'з.1с;б:'ва':!в пр{}| яг(}\{ порш!их :1е*ят}{ дн1в п!сля

гщ:абу:";э: !1{: )"н|всрс;{1'е'|у. {}ш!нка з;} 1!рак1'ику !}}1сзс}.{''ьс'!

в1допт|сть зд06уг'.'1ча}
кер!внигса

за

п{дп*тс,1}'{и 1'летт]п тссм'!с][,

88

в

з;':':!кцэво*екзаьтенац!||ну

зазл!тсову {('|}{?{{'{у

за

п!;ртиооьп

шракт1'1 кт.{.

8'2' 0ц1нка в!{к{)нанн'{

}1рф!'р'11,1'.! !!р,}{(':'ик{,{ вр.}х{}в1,'{]1'ьс'{ с:'иттенд!альн{)}0

:сом1с1сго 11ри низн;:чег::":{ рс:зьт!р-т с"ги::*н,{11 р;|з0п.{
п|

дсуплтсово г{] }{0}}'г1}ол}о.
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8.3.3лобув;-}{{т" я;(ий
бутхт тт;тда}{0 {1рав()
д 11рск'гор0 г'{

нн1

}:{е

г*и1(от{,!п п}}огра1,{у г|1};;|€'т;11{ха

'|р{}х(}джс1{1|я

6*з п*ва}}(}':|'{х п1]и{'}1'',

практ{4к'{ п03т{)р]]() п;]и }9и!\(!}!а!|11; у&,!|)в.

},{{]я{е

ви:з11;}{{о!..{1':х

\4 [1таР1.

8.4. 3добувач, який не надав щоденник в призначений терм;н, не допускаеться
до зал;ку з г{рактики.
8.5. [{1дсумки ко)1{но| практики обговор}оготься на зас|даннях кафедр, а загашьн|

п1дсумки практики п|дводяться на вчен|й рад| нн1 \,{[{тай.

8.6.|{ри оц|нтованн| роботи здобувача вищот осв|ти

за чао

практики

враховуготься: наданий щоденник' ксерокси документ|в, робоний зошит

(у

раз1

в1доутност| документ|в), усний захиот, вм|ння оп!вв|дносити вид роб|т, проведених

ним кох{ного дня до виду загальнот або фахово| компетентност1 та програмних
ре3ультат|в навчання, вм|ння обгрунтовувати св|й виб1р, характеристика здобувача
кер|вником в|д бази практики тощо'
8.7. Результати захисту за п|дсумками практики заносяться до в|домоотей, як|
переда}отьоя

]хгч

2-03-102

в

директорат ЁЁ1 \4[{та\4.
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та проведення виробнино| практики здобуван!в вищо| осв]ти Ёавчально-наукового

|нстицту морського права та менеджменту

8[{{АЁня

2020 р.

|[ам'ятка
бази проход)[{ення практики
1.[{роходтсення практики здобуван1в вищот осв|ти ну (омА> зд1йсн}осться
в1дпов|дно до осв1тньо-профес1йно| програми для в1дпов|цного р|Ёня вищот
оов|ти та передбача€ набуття профео|йних компетентноотей задля закр|плення
або дооягнення визначених результат1в нав.тання.
2.Ро6очий чао перебування практикант1в на практиц1 не мо}ке г{еревищувати 4
годин. 3алунення практикант1в до роботи
вих|дн| та святков1 дн1 не
допуокаеться.
3.|{|д чао проход)кення практики не допуокасться залучення г{рактикант|в до
роб|т, як1 не в|дпов|да}оть визначеним у в1дпов|дн|й програм| проход)кення
практики компетентноотям (вказан1 компетентноот] згрупован1 та визначен| у
1{оденнику проход)кення практики для ко)кно| з1 спец|альноотей практикант1в
та р|вня вищо| оов|ти, г1а якому вони здобува1оть вищу осв1ту).
4.[7ри прийняття практикант!в на базу практики видаеться наказ, яким
одночаоно призначасться кер|внит< в|д бази лрактики з числа досв1двених
квал|ф1кованих фах1вц1в.
5.!о безпосереднього залучення до роб|т практикант|в на баз1 проход}кення
практики з ними проводитьоя 1нотрукта;к| щодо дотримання вимог охорони
прац|, техн|ки безпеки, по>:<е>т<но] безпеки, а також вони ознайомл}о[отьоя з
правилами внутр1 плнь ого трудо вого розпоряд1{у.
6.1{ер|вник практики в|д бази практит<и зобов'язаний:
- ознайомити пралстит<ант|в з безпечними методами прац1 та оп1куватися
забезпеченням безпечних умов прац! на робоному м!сц1 ко)кного практиканта;
- створ}овати умови для виконання г{рактикантами програми практики, не
допускати !} залунення до виконання роб|т, що не в|дпов1датоть програм1
практики та майбутньому фа*у практикант|в;
- надавати практикантам мо;л<лив1сть користуватися нормативно-правовими
актами' матер|ально-техн1чними заообами та |нформац1йними реоурсами, як1
необх|дн| для усп1тпного виконання програми практики т0, раз1 наявност1,
1ндив|дуального завдання, за винятком в1домостей, що не в1дносяться до
загальнодоотупнот 1нформаш|?;
забезпечити] обл|к виход|в }{а м|сце практики практикант|в, а у раз1
нодотримання практикантами дисципл!ни, прогул!в, тощо' пов|домити
кер|внит<ов! практики в|д Ё! кФйА) про випадки пору1пення практикантами
трудово| дисципл1ни, правил внутр|шлнього трудового розпорядку та про 1нтп|
пору|пення;
- по завер1шенн]о прак'гики надати характеристику на ко}кного практиканта, з
з€шначенням виконання програми пра1{тики та рекоме}1довано1о оц1нкого за
виконання програми практики.
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|нституту морського права та менед)кменту Б14!Ання 2020 р.

Б1дм!тки про перебування на практиц|
3добуван вищот осв|ти г{рийнятий на базу проход)кення практики
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[[олох<ення про орган|зац!ю та проведення виробнино| практики зАобувач1в вищо| осв!ти Ёавчально-наукового
1нституту морського права та менедх(менту Бй{А[{Ё{: 2020 р.

(онспект |1вний з в;т про п роход}|{ен ня

п

ракти ки

(омпете
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]т1"ч
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Бид роботи
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[{оло>кення про орган!зац{ю та проведення виробнино| п|]акт}1!(и злобуван!в вищо| осв|ти Ёавчально-наукового

1нституту морського г1рава та менед)кменту Б14[АЁЁ-!: 2020 р'

Б|дгук та оц1нка роботи здобувача вищот осв1ти в|д бази практики
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Рекомендована оц!нка
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[{оложення про орган!зац!ю та проведення вт;робнино| практики злобуван|в вищо1 осв!т.и [-{авчально_нау|(ового
|нституту морського права та менед}1{менту Б!4{АЁБ!:2020
р.

Б!дгук та оц!нка проход}!{ення практики 3добувачем вищот осв;ти в!д кер|вника
практики ну (омА>

((

))

3ал!кова оц!нка з практики
1{ер|вник практики в!д Р19 кФ\4А>

(1[0пътс)

(||р!звшсце тпа !н!т1[алъс)
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[{оложення про орган!зац!ю та проведення виробнино| практи](и зд0бувач;в вищо1'осв!ти Ёавчально-наукового
|нституту морського права та менед}кменту 8й{АЁЁ{:2020 р'

3агальн! та фахов| компетентност1 для здобувач|в' як; навчак)ться за

спец!альн!ст*о

-

08 1

<|!раво>

на пер1|!ому (бакалаврському) р!вн| вищот осв|ти'
за осв!тньо}о програмо!о (право))

3агальн! компетентност1
практичних ситуац|ях.
розум|ння предметнот област| та розум1ння профес|йно|

31{2. 3датн1сть застосовувати знання у

зк3. 3нання та

д|яльност1.
31{4. 3датн|сть сп1лкуватися деря{авного мово}о як усно, так

письмово.
31{6. Ёавички викориотання |нформац|йних 1 комун1кац|йних технолог|й.
31{8. 3датн|оть бути критичним 1 самокритичним.
3(9. 3датн1сть працговати в команд1.
зк11. 3датн|сть реал|зувати ово| права ! обов'язки як члена сусп1льотва,
уов1домлговати ц|нност| громадянського (в|льного демократинного) оуоп1льства та
необх1дн1сть його сталого розвитку, верховенства права' прав | свобод лгодини |
громадянина в !кра|н|.
зк12. 3датн|оть усв1домлговати р1вн1 мо)кливост1 та гендерн| проблеми.
1

€пец!альн! / фахов! компетентност!
ск7. 3датн1сть застосовувати знання завда1{ь, принцип1в 1 доктрин
нац|онального права' а тако}к зм|оту правових 1нститут|в, щонаймен11]е з таких
галузей права, як: конституц1йне право, адм|н|стративне право | адм|н1стративне
процеоу{штьне право, цив|льне | цив|льне процесуальне право, крим|нальне

1

крим|нальне процесуапьне право.

ск8.

3нання 1 розум|ння особливоотей

матер|ального

1

процесуального права.

реал|заг11т

та

зас:г'осува!{ня норм

ск10. 3нання 1 розум|ння соц|ально| природи трудових

правового регулговання.
ск11. 3датн1сть визначати нале>кн1

та прийнятн| для

в1днооин

та

]х

}оридичного анал1зу

факти.

с1{12. 3датн1оть анал|зувати правов| проблеми, формуват'1 та обгрунтовуват'1
правов! позиц|]
ск13. 3датн1оть до критичного ' та системного анал|зу правових явищ |
заотооування набутих знань у профес|йн|й д|ялььтост|.
ск16. 3датн|сть до лог|чного, критичного | системного анал1зу документ|в,
розум|ння |} правового характеру 1 значення.

|[рограмн! результати навчання.
Рн1. Бизначати переконлив|оть аргумент|в
нев1домих умов та оботавин.

м
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[]оложення про орган1зац1го та проведення в+аробнино| практи!(11 здобувач|в вищо| осв|ти Ёавчально-наукового
|нституту морського права та менедт{менту Б}4{АЁня:2020 р.

РЁ4. Формул}овати власн| об|рунтован1 суд}кення на основ1 анал1зу

проблеми.

в1домо?

РЁ6. Фц1н}овати недол1ки 1 переваги аргумент|в, анал1зу1очи в|дому проблему
РЁ7. €кладати та узгодя(увати план влаоного досл|ркення | самоот|йно збирати

матер!али за визначеними д)керелами
РЁ9. €амост1йно визначати т1 обстави|1А, ! з'яоуванн1 яких потр|бна дог{омога,
1 д1яти в1дпов|дно до отриманих рекомендац|й
Рн10. Б!льно сп|лкуватися дер)кавного та !ноземного мовами як уоно, так 1
пиоьмово, правильно в)кива}очи правнину терм1нолог|го.
Рн12. !оносити до респондента матер1ал з певно| проблема'|'ики доступно 1
зрозум1ло.

Рн15. Б1льно використовувати для

профео1йно| д1яльност1 доотупн|

|нформац1йн| технолог|? ] бази даних.

Рн16. [емонотрувати вм!ння користуватися комп'готерними

необх|дними у профео1йн1й д1яльноот|.
Рн17. |!рацтовати в груп1, формутони влаоний внесок
групи.

Рн2|.

3астосовувати набут| знання

у

програмами,

виконання завдань

у

р1зних правових ситуац1ях,
виокремлговати юридично значущ| факти | формувати обгрунтован| правов| вионовки.
Рн22. [отувати проекти необх1дних акт1в заотосування права в|дпов1дно до
правового висновку зробленого у р1зних правових оитуац1ях"
Рн2з. Аадавати консультац!| щодо мо}!(ливих споооб1в захисту г{рав та
1нтерес|в кл1снт!в у р|зних правових оитуац1ях.

-

на другому (маг1стерському) р|вн! вищо| осв!ти,
за осв!тньо}о програмо1о <<{!!орське право))

3агальн! компетентност!
3(1.3датн1сть до аботрактного миолення, анал|зу та синтезу.
3(3. 3датн1сть до по1пуку, оброблення та анал1зу |нформац1| з р1зних д)керел.
3(4. 3датн|оть до адаптац1| та д1] в нов1й ситуац1|
3(5. 3датн1оть сп1лкуватися |ноземно}о мового у профес1йн1й офер| як усно, так

пиоьмово.
3(6. 3датн|сть генерувати нов1 |де| (креативн|оть).

€пец!альн!

|

фахов! компетентност|
ск1. 3датн1сть застосовувати принципи верховенства права для розв'язання
ск.ттадних задач 1 пробллем, у тому .!исл|, у ситуац|ятх правово| невизначеност|.
€1{9. 3датн|сть застосовувати м|:кдиоципл]нарний п1дх1д в оц1нц| правових явищ
/

та г{равозаотооовн1й д|яльност|.

ск10. 3датн|оть ухвалговати

лог|чного

та

р|тпення

оитуац1ях, 1!Ф вимага}оть оиотемного'

функц1онального тлумачення

особливоотей практитси |х застосування

лъ 2-03-1 02

у
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[1оложення про орган|зац{ю та проведенн'] виробнино| практи!(и здобувач[в вищо| осв!ти [{авчально-наукового
|нституту морського права та менеджменту Б14{АЁЁя:2020 р.

ск1 1. 3датн1сть критично о1{|н}овати ефективн|оть г{редставництва | захисту прав,
свобод та 1нтерео1в кл1снт1в.
ск12. 3датн|сть до саморозвитку' навчання впродов)1{ )киття, розвитку та
утвердя{ення етичних отандарт|в правничо| д1яльност|, стандарт1в профео1йно?
незале)кноот1 та в1дпов1дальност1 правника'
ск1з. 3даттт|сть самост;йно готувати проекти нормативно-правових акт1в'
обгрунтовувати суоп|льну обумовлен]сть |х прийняття, прогнозувати результати ]1
впливу на в!дпов|дн1 оусп|льн1 в|дносини
ск14. 3датн|сть самост|йно готувати проекти нормативно-правових акт|в,
об|рунтовувати сусп|льну обумовлен1сть |х прийня.ггя, прогнозувати результати ]х
впливу на в1дпов|дн1 оусп|льн| в1днооини
ск15. 3датн|сть самост!йно готувати проекти акт1в правозаотосування.
врахову}очи вимоги щодо ]х законност|, обгрунтованост1 та вмотивованост].
|{рограмн| результати навчання

Рн2' €п1вв|дносити оучасну оистему

цив|л1зац|йних ц1нностей з правовими
принципами
та
пр
офес
|йними
ц1нностями,
етичними стандФтами.
РЁ3. [{роводити зб|р, |нтегрований анал|з та узага_'тьнення матер1ал1в з р1зних

д)керел' вклгочаючи наукову та профес|йну л|тературу, бази даних, цифров1,
статистинн1, тестов1 та 1нтп|, та перев|ряти |х на достов1рн|сть, використовугочи
сунаон| методи доол|дхсення для вир1тпення теоретичних та практичних задач з
1ориспруденц1|, зокрема морського права.
РЁ5. Б1льно сп1лкуватися правничото |ноземно}о мово|о усно | г|иоьмово.
РЁ6.Фбгрунтовано формултовати ового правову позиц1го, вм|ти опонувати,
оц|нговати докази та наводити переконлив1 аргументи.

РЁ8.Фц|нговати доотов|рн|сть |нформап|| та над|йн1сть д)1(ерел, ефективно
опрацьовувати та використовувати |нформац|го для проведення наукових досл|д:кень

та практинно| д1яльноот1.

РЁ9.[енерувати нов| |де|

правничих послуг.

та

використовувати сунасн| технолог||

Рн11.Бикористовувати передов1 знання 1 методики

у

у

наданн1

процео| правотворення та
правозастосування |нститут|в публ|нного та приватного права | крим1нально| гоотиц1|"
РЁ 1 4. Фбгрунтовувати правову позиц1го на р |зних отад|ях правозастосування.
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|1оложення про орган{зац!ю та проведення в:.:робнино| пра1(ти|(и здобувач1в вищо| осв!ти Ёавчально-наукового
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3агальн! та фахов| компетентност| для здобувач;в, як! навчак)ться

спец!альн!стго 073

-

за

<<]\4енедэкмент>>

на пер{пому (бакалаврському) р!вн1 вигцо| осв!ти,
за осв!тньою програмо}о <<Р1енедэкмент у галуз! морського та
р!нкового транспорту)):

3агальн1 компетентност|
31{4.3датн1сть заотооовувати знання у практичних оитуац1ях.
31{5.3нання та розум|ння предметно1 област] та розум|ння профес|йно|

д|яльноот1.

Ёавички використання |нформац1йних 1 комун|кац1йних технолог|й.
зк1 1.3датн|оть до адаптац1| та д1| в нов|й сицац1|.
31{12.3датн|сть генерувати нов| |де| (креативн|оть).
зк14. 3датн|сть прац}овати у м|>кнародному контекст1.
31{8.

Фахов! / спец1альн! компетентност!
Фк1. 3датн|оть визначати та опиоувати характеристики орган|зац||.
Фк2. 3датн|оть анал|зувати результати д|яльноот| орган1зац||, з|ставляти

!х

з

факторами впливу зовн|тпнього та внутр|тшнього середовища.
Фк3. 3датн|сть визначати перопективи розвитт<у орган|зац1|.
Фк4. Бм|ння визначати функц|ональн| област| орган|зац1| та зв'язки м|>к ними.
Фк5. 3датн|сть у|1равляти орган|зац|сто та |[ п1дрозд1лами чере3 реал|зац1то
функц1й менед)кменту.
Фк9. 3датн|сть прац}овати в команд| та налагод)кувати м1я<оообиот|сну взасмод1то
при вир1тшенн| профео|йних завдань.
Фк11. 3датн|сть отвор}овати та орган1зовувати ефективн1 комун|кац|] в процес1
управл1ння.
Фк17' 3датн1сть орган|зовувати д1яльн1сть в галуз1 мороького та р|нкового
транспорту.

11рограмн| результати навчання
пРн5. Фписувати зм1ст функц1ональних сфер д1яльност| орган|зац1|"
пРн6. Биявляти навички по1пуку, збирання та анал1зу 1нформац||, розрахунку
показник!в для обгрунтування управл1нських р|шень.
пРн9. !емонстру вати навички взасмод11, л|дерства, командно: роботи.
пРн11. !емонструвати навички анал|зу ситуац|| та зд|йснення комун|кац|| у
р1зних сферах д|яльност| орган1зац||.
пРн17. Биконувати доол|дх{ення 1ндив|дуально та|або в груп1 п1д кер1вництвом
л!дера'
пРн19. !емонотрувати навички мон|торингу зм1н у законодавств1, та
забезпечення правомочноот| р|тпень у морегосподароькому оектор|.
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|{оложення про орган!зац!то та проведення виробнино| практики здобуван|в вищо| осв!ти Ёавчально-наукового
|нституту морського права та менеджменту Бй{АЁня 2020 р.

-

на другому (маг!стерському) р1вн! вищо| осв!ти'
за осв;тньо}о програмо!о ((менедн{мент у галу3; морського та р1чкового

транспорту)):

3агальн1 компетентност|

3(2. 3датн|сть до оп|лкування 3 предотавниками

1нплих профес!йних груп р1зного
(з
експертами
|нтших
вид|в
з
галузей
знаг1ь
|
економ!чно|
д1яльност1);
р1вня

Фахов1 / спец1альн1 т<омпетентност1

Фк4. 3датн|оть до ефективного викориотання та розвитку реоурс|в орган1зац|?.
Фк5. 3датн|оть створ}овати та орган|зовувати ефективн| комун1кац1| в процео1
управл|ння.
Фк8. 3датн1сть викориотовувати психолог1чн] технолог;т роботи з персоналом.
Фк10. 3датн1оть до управл|ння орган1зац]сго та 1т розвитком.
Фк11. 3датн1сть до критичного мислення, оц|нки економ|чних 1 соц!альних
аспект1в д1яльност| п|дприсмства у галуз! мороького та р1нкового транспорту.

|1рограмн! результати навчання
пРн 1. 1{ритинно оомиолговати' вибирати

науковий, методичний
непередбачуваних умовах.

пРн7.

|

та

використовувати необх1дний

анал1тичний |нструментартй

для управл|ння

в

в

та

зд1йснговати ефективн| комун|кац||
оередин|
колективу' з предотавниками р1зних профес|йних груп та в м}кнародному контекст1.
пРн9. Рм1ти сп1лкуватиоя в профес|йних 1 наукових колах деря{авно}о та
1ноземного мовами.
пРн11. 3абезпечувати особистий профес!йний розвиток та планування власного

Фрган!зовувати

чаоу.

пРн14. 9м|ння проводити факторний, оитуац|йний, кореляц|йно-регрес|йнтай
анал|з для по1пу1(у резерв1в п!двищення ефет<тивност! д|яльност| п1дприсмств

мороько| галуз|.

пРн15. Болод1ння навичками командно| роботи з урахуванням м|>т<культурних
в|дм|нностей п|д час д|лового оп1лкування, вм|ння використовувати методик
подолання конфл1кт|в

самоконтролго у екстремальних оитуац!ях.
мот+1торинг зм|н у законодавств1, ор|снтуватися у
нормативних актах для забезпеченост| правомочност1 р1гшень у морегооподарському
сектор|.
|

пРн17' !м|ння проводити

]\ъ
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[{оло>кення про орган|зац!ю та проведення виробнино| практик!т здобувач!в вищо| осв|ти Ёавчально-наукового

|нституту морського права та менед)кменту Бй[А}{Ё.!:2020 р.

||ам'ятка
про заповнення 1{оденника практики
1}1ета практики: закр|плення | поглибленнял знань з основних профес1йно
ор|снтованих диоципл|н, отриманих здобувачами у процес| навчання у 3БФ на основ1

засвосння теоретичного матер!алу, формування профес|йних навичок, сиотёматизац1я
вм|нь; оволод;ння здобувачами вищот осв1ти сучасними методами, формами
орган|зац1| профес|йно| д|яльноот1.

3добуван вищо{ оов;ти отримуе 1{оденник практики безпосередньо г{еред
в|дбутгям на практику' перша отор|нка щоденнику м|стить повну |нформац1го про
направлення здобувача вищо] осв1ти на практику на в1дпов|дну 6азу г{роход}кення
практики.

Ёаотупна отор1нка |(оденника заповнюстьоя кер1вником в|д бази проход)кення
г{рактики та зав|рясться кер|вником бази проходх{ення практики' або отруктурного
п|дрозд|лу тако|, у якому проходить

практика з7цобувана.

Б |{оденнику м|стяться Ёаправлення на практику (заповнгостьоя 3БФ), Б1дм|тки
про перебування на практиц| (заповнтосться базото проход}|{ення практики),

1{онспективний зв1т про г1роход)|{ення практики (заповнгосться практикантом), Б|дгук
та оц|нка роботи здобувача вищот осв|ти в|д бази пр0ход}|{ення практики
(заповнгосться кер1вником в1д бази практики), Б|дгук та оц|нка проход}1{ення
практики здобувачем вищо| осв|ти (заповнгосться кер|вником практики в1д ну

(омА))

3добуван вищо} оов|ти ко}(ного дня заповнгос 1{онспетстивний зв|т про

проход)кення практики.
Б граф1 1 в|дм|часться дата у формат| хх-хх-хххх (ниоло, м1сяць, р1к). Ёаприклад.'
22.03.2020
Б граф1 2 записуе вид роботи, яку практикант виконував г{ротягом цього дня. !кщо
було виконаъто к|лька вид|в роб1т, ко;кний з них треба вказувати в окремому рядку.
граф1 3 навпроти виконаного виду роботи здобуван вибирас в|дпов|дну до
проведено| роботи компетенц|го (загальну' фахову) з перел!ку тих, що йому видав
(омА) разом 1з щоденником (витяг |з програми
кер1вник практики в1д
виробнино1 практики). !ля ко)1{ного курсу р1зн| компетенц1|, хоча вони мохсуть 1
повтор!оватися.3аповнгогони графу 3, здобувачу вищо| осв1ти сл1д враховувати' що
цей день, моя{е в1дпов1дати одразу дек1льком
робота, яку в1н виконав

в

ну

в

компетент}{остя м.

в

граф1 4 необх]дно проставити програмн| результати навчання (пРн)
в|дпов|дного перел|ку, перел|ку наданих кер|вником практики разом

|з
|з

компетентностями.
Разом |з заповненням в!дпов|дних граф, здобуван вищо? оов]ти вкладас в щоденник
коп|то документа' з яким прац1овав протягом дня (якщо с така мо;л<лив|оть) або робить
в|дпов1дн| висновки самоот1йно, коротко опиоугочи зм|ст роботи, ни зобршку}очи
схему (наприклад орган1зац|йтту структуру п!дприсмотва тощо) в робоному зотпит1.
?ак1 записи та коп|] додаготься до цього 11{оденнику при формуванн] остаточного
3в|ту про г1роходх{ення практики.
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!одаток 2

БАзи пРАктики
081 <11раво>
лъ

(урс

л|л
1

2

2.

-)

.

Биди
практики
Биробнина
Биробнина

База практики

1{1льк|сть

здобувач|в

йорськ|

орган1зац1| та порти, крто|нгов1
компан||, }оридична кл1н|ка Ё} <ФйА>;
}8ридинна кл1н1ка "[ех 1п \4аге"
}Фридинн1 особи приватного | публ1чного
права, адвокатура' прокуратура) нотар1ат,
суд|4, п|дрозд!ли пол!ц!|, деря<авн| органи
та органи м!сцевого самоврядування'

горидична кл|н1ка ну (омА), мзс,
[11вденне пл|;тсрег|ональне управл1ння
й|н1стерства тостиц1] (м. Фдеса), гу

дмс }ща|ни в

.
;4.

4

Биробнина

маг1стр

Биробнина

Фдеськ1й облаот|;
1Фридинна кл|н1ка "[ех |п йаге"
\4орськ1 порти, морська адм1н1отрац1я;
}Фридинна кл|н1ка "[ех 1п \{аге"

}Фридинн1 особи приватного | публ|чного
права, адвокатура, г1рокур атура, нотар1ат,
суди, п1дрозд!ли пол|ц1] та м|грац1йно|
слу;кби,дер>л<авн! органи та органи

м1сцевого самоврядування, установи

море

господарського

комг{лекоу;

|Фридинна кл1н1ка "[ех |п \4аге''
073 <Р[енед2к}|ент))
1

2

Биробнина

2.

-)

1

Биробнина

Адм1н1страц|я морських !1орт1в }кра|ни;
}Фридинна кл|н!ка
1п \4аге'';
(омА).
структурн] п|дрозд1ли Ё!
Фдеоьтса обласна дер)кавна адм!н|страц1я,
9деська м1ська рада, 1нгп| орган1зац1| |
п1дттрисмства дер>:савно?
приватно|
власност|; }Фриди1;на кл|н1ка "[ех 1п

"[ех

|

1

-).

йаге''
4

Биробнина

[11дприсмства морсько? галуз| (порти'
стив|дорн1, агентсьтс|, 1]]ипчандлерськ|,
тсрто|нгов! компан|| тощо' |нтп! дер>кавн| 1

приватн1 п|дприсмства,
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]\ъ

маг1стр

2-03-102

Биробни.та

"[ех

|п \4аге"

[{|дприемотва морськот галуз1 (порти,
стив|дорн|, агентсь1{1, 1пипчандлерськ1'
крго}нгов| компан|т тощо' 1нтш1 дер>кавн| 1
приватн1 п!дприсмства; бридинна
кл|н|ка "|-ех |п йаге".
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