
 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти 

Київського інституту Національної гвардії України (далі – Положення) 

визначає порядок організації, проведення та підведення підсумків стажування 

(практики) здобувачів вищої освіти Київського інституту Національної гвардії 

України (далі – Інститут).  

1.2. Положення розроблено відповідно до законів України «Про вищу 

освіту», «Про Національну гвардію України», а також інших нормативно-

правових актів МОН, МВС України та командувача НГУ, що регламентують 

діяльність закладів вищої освіти (далі – ЗВО) у сфері підготовки фахівців. 

1.3. Практична підготовка здобувачів вищої освіти у підрозділах НГУ є 

невід’ємною складовою вищої освіти та здійснюється з метою закріплення і 

вдосконалення теоретичних знань, набуття практичних умінь, навичок і 

компетентностей, зміцнення мотивації до подальшої професійної діяльності.  

1.4. Перелік видів практичної підготовки для кожної спеціальності 

(освітньої програми, спеціалізації) та тривалість їхнього проведення 

визначаються відповідними навчальними планами. 

1.5. Зміст і послідовність етапів проходження практичної підготовки 

визначаються програмами стажування (практики). 

1.6. Забороняється залучати здобувачів вищої освіти до виконання 

завдань, що не передбачені програмою стажування (практики), крім виняткових 

випадків, таких як обставини непереборної сили (форс-мажор) – надзвичайні та 

невідворотні обставини, що виникають за певних умов, зокрема спричинені 

надзвичайними ситуаціями техногенного, природного, соціального або 

воєнного характеру, стихійним лихом тощо та офіційно закріплені на 

законодавчому рівні.  

За таких обставин встановлені терміни проведення, вид, зміст, 

послідовність та тривалість практичної підготовки може бути скориговано 

після обов’язкового узгодження з Головним управлінням НГУ та попередження 

керівництва Інституту.  

Забороняється залучати здобувачів вищої освіти до виконання завдань, 

які пов’язані з ризиком для життя і здоров’я або можуть призвести до 

неправомірних дій здобувачів вищої освіти через їхню недостатню фахову 

підготовленість, переводити їх з одного підрозділу НГУ до іншого без 

узгодження з керівництвом Інституту. 

 

2. ВИДИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

2.1. Види практичної підготовки поділяються на основні та додаткові.  

2.2. Основними видами практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

Інституту є: військова практика та військове стажування. Перелік видів практик 

та стажувань для кожної спеціальності (спеціалізації), їх форми, тривалість і 

строки проведення визначаються в навчальних планах. 



2.2.1. Військова практика – основний вид практики, який проводиться для 

здобувачів вищої освіти другого та третього років навчання.  

З метою військової практики є оволодіння здобувачів вищої освіти 

сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їхньої 

майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних під час навчання в 

Інституті теоретичних знань та практичної підготовки, професійних умінь і 

навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в 

реальних виробничих і ринкових умовах, виховання потреби систематично 

поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності, 

ознайомлення слухачів (курсантів) зі специфікою майбутньої спеціальності, 

отримання первинних професійних умінь і навичок із загально-професійних та 

спеціальних дисциплін, а також збір фактичного матеріалу для виконання 

курсових проектів (робіт).  

Військова практика організовується та проводиться у військових 

частинах (установах, організаціях), навчальних центрах та базах НГУ. 

Основними завданнями військової практики є: 

 - набуття практики з виконання службових обов’язків на посадах 

молодших командирів та фахівців служб у підрозділах НГУ;  

- закріплення знань керівних документів, які регламентують виконання 

службово-бойових завдань, покладених на підрозділ (військову частину);  

- ознайомлення з особливостями організації та несення служби під час 

виконання обов’язків на посадах молодших командирів та фахівців служб у 

підрозділах НГУ;  

- вивчення організаційно-штатної структури військових частин та 

підрозділів Національної гвардії України;  

- ознайомлення з порядком організації бойової та спеціальної підготовки;  

- закріплення вмінь з експлуатації озброєння, військової техніки та їх 

використання у різноманітних видах службово-бойової діяльності;  

- збір фактичного матеріалу для виконання курсових проектів (робіт);  

- практичне закріплення отриманих в освітньому процесі знань та вмінь 

щодо виконання службово-бойових завдань, ознайомлення з формами та 

способами їх виконання на первинних посадах у підрозділах НГУ за основними 

напрямами роботи. 

2.2.1.1. Військова практика курсантів другого року навчання передбачає 

удосконалення вмінь та набуття практичних навичок: з виконання службових 

обов’язків на посаді командира відділення в підрозділах НГУ; з управління 

підрозділами у повсякденній діяльності (проведення тренувань зі стройової та 

фізичної підготовки, ведення обліку особового складу, несення служби в 

добових нарядах); під час несення служби на посадах начальника військового 

наряду з охорони громадського порядку, помічника начальника планової 

(судової, зустрічної) варти, помічника начальника внутрішньої варти, 

помічника начальника варти з охорони важливого державного об’єкта. 

2.2.1.2. Військова практика курсантів третього року навчання передбачає 

набуття практичних навичок роботи в підрозділах (службах) військових частин 

НГУ, удосконалення вмінь та набуття практичних навичок з виконання 



службових обов’язків на посадах, передбачених програмою практики, та 

проводиться з урахуванням освітньої програми (спеціалізації). 

Військова практика для здобувачів вищої освіти другого та третього років 

навчання також може бути організована паралельно з навчанням 

(призначенням) здобувачів вищої освіти на відповідну посаду, як стажера.  

Строк проведення військової практики – до 1 місяця. Обсяг годин 

визначається навчальним планом. 

2.2.2. Військове стажування здобувачів вищої освіти є складовою 

практичної підготовки військових фахівців різних ступенів вищої освіти.  

Метою військового стажування є:  

- набуття та вдосконалення здобувачами вищої освіти необхідних знань, 

вмінь та практичних навичок з виконання обов’язків за відповідною посадою у 

військових частинах (установах, організаціях) НГУ; 

 - поглиблення та закріплення отриманих здобувачами вищої освіти 

теоретичних знань;  

- формування наочного уявлення стосовно місця та характеру майбутньої 

професійної діяльності;  

- організація, методика і тактика, отримання практичного досвіду щодо 

організації діяльності підрозділів та служб НГУ;  

- набуття практичних навичок роботи на конкретній посаді, досвіду 

організаторської та виховної роботи. 

 Основними завданнями військового стажування здобувачів вищої освіти 

є:  

- набуття умінь і навичок з виконання службових обов’язків у військових 

частинах (установах, організаціях) на відповідних посадах за майбутньою 

спеціальністю (спеціалізацією);  

- удосконалення польової виучки, практичних умінь та навичок щодо 

керівництва підрозділами (військовими частинами) під час проведення заходів 

підготовки до бойового застосування та повсякденної діяльності (у разі 

організації та проведення занять з бойової підготовки, ведення мобілізаційної 

роботи, організації служби військ та інших складових повсякденної діяльності);  

- набуття умінь та навичок з організації морально-психологічного 

забезпечення дій підрозділів, виконання службово-бойових завдань і 

проведення виховної роботи з особовим складом у військових частинах 

(підрозділах);  

- удосконалення умінь та навичок з організації експлуатації, ремонту та 

збереження озброєння та військової техніки (далі – ОВТ) і охорони 

навколишнього середовища;  

- поглиблення і закріплення теоретичних знань, отриманих під час 

навчання та підготовка до комплексного іспиту за спеціальністю 

(спеціалізацією). 

Тривалість стажування – до 1 місяця. Обсяг годин визначається 

навчальним планом.  

Під час проведення стажування (практики) забороняється: 



 - залучати здобувачів вищої освіти до самостійного виконання завдань 

бойової служби; 

 - призначати для проходження стажування (практики) двома чи більше 

здобувачами вищої освіти одночасно на одній і тій самій посаді в одній і тій 

самій військовій частині (установі, закладі, підприємстві);  

- залучати здобувачів вищої освіти до виконання робіт чи завдань, не 

пов’язаних із виконанням програм стажування (практики); 

- здобувачам вищої освіти самостійно завершувати стажування 

(практику) та повертатися до Інституту раніше встановленого терміну без 

поважних причин. 

2.2.3. Додаткові види практичної підготовки  

Здобувачі вищої освіти протягом навчального року, а також у виняткових 

випадках за наявності непереборних обставин, що виникають за певних умов, 

зокрема, спричинені надзвичайними ситуаціями техногенного, 

епідеміологічного, природного, соціального або воєнного характеру, стихійним 

лихом тощо та офіційно закріплені на законодавчому рівні, можуть залучатися 

до охорони громадського порядку. Для участі здобувачів вищої освіти в 

охороні громадського порядку начальник Інституту видає наказ, у якому 

визначаються: порядок та умови залучення здобувачів вищої освіти до охорони 

громадського порядку, функції, що на них покладаються; перелік осіб, 

відповідальних за організацію та здійснення контролю за проведенням 

додаткової практичної підготовки.  

У період навчання здобувачі вищої освіти залучаються до несення 

служби у складі добових нарядів на території Інституту. Такий вид практичної 

підготовки запроваджується з метою підтримання внутрішнього порядку; 

охорони особового складу, озброєння, боєприпасів, техніки, приміщень і майна; 

контролю за станом справ у підрозділах; своєчасного вжиття заходів для 

запобігання правопорушенням, виникненню інших надзвичайних ситуацій та є 

одним із засобів виховання майбутніх командирів (начальників), підтримання 

високої дисципліни та згуртованості колективу Інституту.  

Умови та порядок залучення здобувачів вищої освіти до несення служби 

у складі добових нарядів визначаються відповідно до нормативно-правових 

актів.  

2.2.4. Інші додаткові види практичної підготовки  

З метою поглиблення теоретичних знань, відпрацювання практичних 

завдань з окремих тем навчальних дисциплін безпосередньо в підрозділах НГУ, 

ознайомлення з особливостями роботи інших державних установ зі 

здобувачами вищої освіти можуть проводитися виїзні заняття (ознайомчі 

заняття). 

 

 

 

 



3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ПРАКТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

 

3.1. Начальник Інституту: 

 - відповідає за організацію та якісне проведення стажування (практики) 

здобувачів вищої освіти;  

- забезпечує своєчасне розроблення факультетами та випусковими 

кафедрами програм стажування (практики) та індивідуальних завдань для 

кожного здобувача вищої освіти;  

призначає науково-педагогічних працівників для керівництва 

стажуванням (практикою) здобувачів вищої освіти із розрахунку не менше 

одного керівника стажування (практики) на одну навчальну групу за 

відповідною спеціальністю (спеціалізацією) та урахуванням можливості 

одночасного проходження ними стажування на відповідних посадах тривалістю 

не менше 50% часу, відведеного на стажування здобувачів вищої освіти; 

- у разі необхідності направляє до військових частин (установ, 

організацій), де проводитиметься стажування (практика), своїх представників 

для узгодження (уточнення) питань щодо його (її) проведення, але не пізніше, 

ніж за 35 діб до початку стажування (практики); 

- за 30 діб до початку стажування (практики) надсилає до територіальних 

управлінь та військових частин, що не входять до складу оперативно-

територіальних об’єднань, програми стажування (практики), списки здобувачів 

вищої освіти, які повинні прибути до військових частин (організацій, установ) 

для проходження стажування (практики), та керівників стажування (практики) 

від Інституту, а також відомості про строки їх прибуття до місця проведення 

стажування (практики) та вибуття до Інституту;  

- організовує своєчасну відправку здобувачів вищої освіти до місць 

проведення стажування (практики) та контролює його (її) проведення; 

 - підбиває підсумки стажування (практики) на нараді командування та 

вченій раді Інституту.  

Для організації практичної підготовки не пізніше ніж за 30 діб до початку 

практики (стажування) начальник Інституту наказом призначає: період 

проведення стажування (практики); факультети та кафедри, відповідальні за 

підготовку навчально-методичних матеріалів, проведення інструктажів, інших 

заходів, пов’язаних із організацією практичної підготовки; керівників 

стажування (практики); визначає завдання, порядок проведення стажування 

(практики) і звітності, порядок здійснення контролю за стажуванням 

(практикою). За кожною стажуванням (практикою) видається окремий наказ. 

3.2. Науково-педагогічні працівники, які направлені для керівництва 

стажуванням (практикою) здобувачів вищої освіти від Інституту (далі – 

керівники стажування (практики)): 

- відповідають за якісне виконання здобувачами вищої освіти програм 

стажування (практики), організацію і проведення навчально-методичної і 

виховної роботи з ними, стан військової дисципліни; 



- вивчають до початку стажування нормативно-правові документи з 

питань організації та проведення стажування (практики), програми стажування 

(практики) здобувачів вищої освіти, навчально-методичні та інформаційно-

методичні матеріали; 

- розробляють план роботи, з’ясовують питання відправки та слідування 

здобувачів вищої освіти до місць стажування (практики) та у зворотному 

напрямку;  

- здійснюють контроль за прибуттям здобувачів вищої освіти до 

військових частин (установ, організацій), призначенням їх на посади для 

стажування (практики), умовами їх розташування та матеріального 

забезпечення, не допускають залучення здобувачів вищої освіти до заходів, не 

передбачених програмою стажування (практики);  

- постійно підтримують зв’язок із командуванням військових частин 

(керівництвом установ, організацій) з метою якісного проведення стажування 

(практики) здобувачів вищої освіти; 

 - під час стажування (практики) здійснюють контроль за підготовкою та 

проведенням здобувачами вищої освіти занять (заходів) та надають їм 

необхідні консультації; 

- контролюють забезпечення командирами військових частин 

(керівниками установ, організацій) належних умов стажування (практики) і 

проведення ними інструктажів з охорони праці та техніки безпеки; 

 - не менше одного разу на тиждень підбивають підсумки роботи 

здобувачів вищої освіти, уточнюють завдання на наступний тиждень, 

контролюють правильність ведення ними щоденників стажування (практики) та 

своєчасність складання звітів про виконані завдання;  

- вивчають рівень підготовки кожного здобувача вищої освіти, його 

ставлення до служби, організаторські здібності, командирські якості та 

методичні навички, уміння навчати і виховувати підлеглих;  

- вивчають організацію бойової і спеціальної підготовки, мобілізаційну 

роботу, форми та методи навчання і виховання особового складу, організацію 

служби військ та військового господарства, експлуатації, ремонту та 

збереження ОВТ, обладнання польової та навчально-матеріальної бази з метою 

застосування нових досягнень (розробок) та передового досвіду в освітньому 

процесі Інституту.  

Повсякденна діяльність керівників стажування (практики) здобувачів 

вищої освіти здійснюється за особистим планом роботи керівника військового 

стажування (практики) (додаток 3).  

Керівники стажування (практики) здобувачів вищої освіти після 

закінчення стажування (практики) подають до навчального відділу Інституту 

звіт про підсумки військового стажування (практики) здобувачів вищої освіти 

(додаток 4) із зауваженнями та пропозиціями щодо поліпшення його (її) 

проведення. 

Керівник стажування (практики) від Інституту має право: 



- отримувати витяги з наказів начальників управлінь ОТО, командирів 

військових частин про організацію та проведення військового стажування 

(практики); 

- у разі виявлення порушень в організації проведення військового 

стажування (практики) у військовій частині, вносити пропозиції командуванню 

щодо їх усунення; 

- бути присутнім на всіх заходах, в яких беруть участь здобувачі вищої 

освіти; 

- брати участь у підбитті підсумків щодо виконання службових обов’язків 

здобувачами вищої освіти на посадах;  

- отримувати інформацію про проходження військової служби молодими 

офіцерами-випускниками Інституту. 

3.3. Безпосередні керівники стажування (практики) від військових частин 

(установ, організацій): 

- здійснюють повсякденне керівництво діяльністю здобувачів вищої 

освіти у процесі стажування (практики); 

 - відповідають за якісне виконання здобувачами вищої освіти програм 

стажування (практики), організацію та проведення навчально-методичної, 

виховної роботи з ними та стан військової дисципліни; 

 - забезпечують умови, необхідні для повного і якісного виконання 

програми стажування (практики) та індивідуального завдання на стажування 

(практику);  

- залучають здобувачів вищої освіти до проведення занять (заходів) за 

призначенням у військовій частині (установі, організації) та постійно надають 

їм допомогу в практичній роботі; 

 - навчають здобувачів вищої освіти організації та проведенню роботи з 

військового, морального і правового виховання особового складу у військовій 

частині, формам та методам роботи у військових колективах. 

Перед закінченням стажування (практики) керівник стажування 

(практики) викладає в щоденнику загальний висновок щодо ступеня і якості 

відпрацювання програми стажування (практики) здобувачами вищої освіти. 

3.4. Здобувачі вищої освіти проходять стажування (практику) і виконують 

службові обов’язки (завдання) за призначенням під безпосереднім 

керівництвом посадових осіб військових частин (установ, організацій).  

Після прибуття до військової частини (установи, організації), вивчення 

плану бойової і спеціальної підготовки військової частини (виробничого плану 

установи, організації), ознайомлення з об’єктами навчально-матеріальної бази, 

розпорядком дня і розкладом занять здобувачі вищої освіти можуть уточнювати 

індивідуальні плани роботи за погодженням з керівниками стажування 

(практики) від Інституту. 

Під час стажування (практики) здобувачі вищої освіти:  

- оволодівають навичками виконання функціональних обов’язків за 

посадою стажування (практики), визначають для себе напрями підвищення 

освітньо-професійної підготовки, розвитку особистісних і професійних якостей;  



- виконують обов’язки за посадою стажера (практиканта) та індивідуальні 

завдання й особистий план роботи;  

- вивчають нові форми роботи командирів (начальників) щодо 

керівництва повсякденною діяльністю військової частини (установи, 

організації);  

- ведуть журнал військового стажування.  

Під час стажування (практики) здобувачі вищої освіти залучаються до 

проведення занять з військовослужбовцями військової частини (підрозділів) та 

військовослужбовцями, призваними під час мобілізації.  

Після закінчення стажування (практики) здобувачі вищої освіти 

складають звіт за результатами проходження стажування (практики) (додаток 

7) та індивідуального завдання і подають його на погодження та затвердження 

командирові військової частини. 

Здобувачі вищої освіти мають право: 

- ознайомлюватися зі службовими документами в обсязі завдань, 

визначених програмою та індивідуальним планом проходження стажування 

(практики);  

- за погодженням із керівником стажування (практики) від підрозділу 

НГУ користуватися технічними та іншими засобами;  

- надавати пропозиції керівництву підрозділу НГУ та Інституту щодо 

вдосконалення організації та проведення стажування (практики). 

 

4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

 

4.1. Навчально-методичне забезпечення стажування (практики) 

здобувачів вищої освіти здійснюють факультети та профілюючі кафедри. 

Кафедри, відповідальні за розробку навчально-методичного забезпечення 

практики (стажування) (далі – кафедра), визначаються наказом начальника 

Інституту.  

Кафедри не пізніше, ніж за 2 місяці до початку стажування (практики) 

забезпечують підготовку навчально-методичних матеріалів, які містять: 

- програму стажування (практики); 

- індивідуальний план проходження стажування (практики) здобувачів 

вищої освіти (додаток 5); 

- формалізовані документи для написання планів проведення занять, 

бесід, інструктажів тощо з підлеглим особовим складом. 

Матеріали розглядаються і схвалюються на засіданнях кафедр.  

У виняткових випадках за наявності обставин непереборної сили 

відповідні зміни до навчально-методичних матеріалів щодо стажування 

(практики), з урахуванням мети, специфіки та періоду її проходження з 

підрозділах НГУ, вносять з подальшим поданням на розгляд і схвалення на 

засіданнях кафедри та науково-методичної ради.  

4.2. Навчально-методичне забезпечення має такі обов’язкові складові: 



4.2.1. Програму стажування (практики) (далі – програма) (додаток 2), яка 

містить такі данні: 

- мету і завдання, права й обов’язки осіб, які беруть участь в організації і 

проведенні стажування (практики); 

- інформаційно-методичне забезпечення стажування (практики) 

здобувачів вищої освіти і зміст питань, що відпрацьовуються під час 

стажування (практики);  

- перелік навичок, які повинні набути здобувачі вищої освіти, методичні 

рекомендації щодо їх набуття, зміст і порядок оформлення звітних матеріалів.  

Зміст програм відповідає меті та завданням стажування (практики), 

враховує особливості його проведення за відповідною спеціальністю 

(спеціалізацією) і передбачає поглиблення та закріплення знань здобувачів 

вищої освіти, набуття ними практичних навичок служби на посадах у 

військових частинах (установах, організаціях). 

4.2.2. Щоденник військового стажування (практики) (далі – щоденник) 

(додаток 6).  

Щоденник містить: індивідуальний план проходження практики 

(стажування); календарний графік проходження практичної підготовки; 

таблицю для робочих записів; розділи для викладення висновків керівників 

стажування (практики) від підрозділу НГУ та Інституту, а також осіб, які 

перевіряли здобувачів вищої освіти під час проходження практичної 

підготовки. 

4.2.3. Методичні рекомендації для проведення захисту результатів 

стажування (практики). 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИЧНОЮ 

ПІДГОТОВКОЮ 

 

5.1. Начальник Інституту подає до Головного управління НГУ заявку на 

виділення місць для проходження стажування (практики) здобувачами вищої 

освіти у військових частинах (установах, організаціях) на поточний навчальний 

рік (далі – заявка на виділення місць) (додаток 1).  

5.2. Начальники факультетів спільно з профілюючими кафедрами 

розподіляють здобувачів вищої освіти по військових частинах (установах, 

організаціях) за відповідними посадами стажування (практики), на які 

передбачається їх призначення після закінчення Інституту.  

Розподіл здобувачів вищої освіти по місцях проведення стажування 

(практики) здійснюється відповідно до їх спеціальності (спеціалізації) 

навчання, а для курсантів-випускників – з урахуванням первинних посад 

призначення і результатів аналізу відповідності ділових, лідерських та 

особистісних якостей кваліфікаційним вимогам. 

5.3. Начальник Інституту своїм наказом призначає факультети та 

кафедри, що відповідають за проведення стажування (практики), за 

відповідними спеціальностями (спеціалізаціями), керівників стажування 



(практики), визначає завдання, порядок його (її) проведення і звітності, порядок 

здійснення контролю за стажуванням (практикою). За кожним стажуванням 

(практикою) видається окремий наказ.  

5.4. З метою більш якісної організації та проведення стажування 

(практики) здобувачів вищої освіти на факультетах організовується виконання 

таких заходів:  

- вивчення з керівним складом Інституту та науково-педагогічними 

працівниками факультетів, кафедр та здобувачами вищої освіти, які 

відряджаються на стажування (практику), документів з питань організації 

бойової і спеціальної підготовки, вимог програм і планів бойової і спеціальної 

підготовки військових частин (підрозділів) та інших необхідних документів; 

- вивчення здобувачами вищої освіти програм стажування (практики), 

надсилання програм до військових частини (установ, організацій) з 

урахуванням їх одержання на місцях не пізніше, ніж за місяць до початку 

стажування (практики); 

- підготовка і видання методичних посібників, пам’яток, рекомендацій з 

організації і проведення стажування (практики), розроблення формалізованих 

документів для написання планів проведення занять;  

- організація бесід з офіцерами, які мають значний досвід служби у 

військових частинах (установах, організаціях), та з тими, хто брав участь у 

проведенні антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, а також із 

здобувачами вищої освіти, які раніше пройшли стажування (практику);  

- складання здобувачами вищої освіти під керівництвом науково-

педагогічних працівників і офіцерів курсантських підрозділів планів 

проведення занять відповідно до тематики занять у військових частинах під час 

стажування (практики); 

- проведення із здобувачами вищої освіти показових, інструкторсько-

методичних занять та інструктажів; 

- розроблення здобувачами вищої освіти доповідей, лекцій, бесід для 

виступів перед особовим складом військових частин та підрозділів під час 

стажування (практики). 

5.5. Після завершення стажування (практики) на кожного здобувача 

вищої освіти його безпосереднім керівником у військовій частині, керівником 

практики від установи (організації) складається відгук-характеристика про 

підсумки стажування (практики) (додаток 8).  

Відгуки-характеристики підписуються керівниками стажування 

(практики) від військової частини (установи, організації), затверджуються 

командирами військових частин (керівниками установ, організацій) та 

скріплюються гербовою печаткою військової частини (установи, організації), де 

проводилося(ася) стажування (практика) здобувачів вищої освіти, і 

надсилаються до Інституту (видаються керівнику стажування (практики) від 

Інституту) відразу після закінчення стажування (практики). 

 

 



6. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

6.1. Результати стажування (практики) кожного здобувача вищої освіти 

оцінюються під час заліку, що проводиться, як захист складеного ним звіту про 

стажування (практику). На залік виділяється один навчальний день для кожної 

навчальної групи. 

6.2. Захист звітів здійснюється на засіданні комісії, призначеної 

начальником факультету після повернення здобувачів вищої освіти з місць 

проведення стажування (практики) або протягом перших десяти днів семестру, 

що починається після стажування (практики). 

6.3. На захист здобувачі вищої освіти подають письмовий звіт про 

виконання програми стажування (практики), відгук-характеристику про роботу, 

зошит з планами проведених занять (виконаних завдань, заходів), щоденник 

стажування (практики).  

Щоденник стажування (практики) є засобом фіксації діяльності 

здобувачів вищої освіти під час проходження стажування (практики). 

Щоденник стажування (практики) заповнюється здобувачем вищої освіти 

особисто (крім розділу «Відгуки осіб, які перевіряли проходження стажування 

(практики)»).  

Звіт за результатами проходження стажування (практики) повинен 

містити відомості про виконання здобувачем вищої освіти програми та 

індивідуального плану проходження стажування (практики).  

Звіт готує здобувач вищої освіти, погоджує з керівником стажування 

(практики) від підрозділу НГУ та керівником відповідної служби і затверджує у 

командира (начальника) підрозділу НГУ.  

Відгук-характеристика обов’язково містить такі дані: обсяг та якість 

виконання програми та індивідуального плану проходження стажування 

(практики), рівень підготовленості здобувача вищої освіти до виконання 

службових та професійних обов’язків; вміння реалізувати набуті знання на 

практиці; наявність навичок правильного застосування спеціальних і технічних 

засобів, вміння складати службові документи; рівень дотримання дисципліни та 

законності, заходів особистої безпеки тощо; особливості морально-вольових 

якостей, ставлення до роботи в цілому; підсумкова оцінка за стажування 

(практику).  

Після проведення комісійного захисту результатів стажування (практики) 

в Інституті відгуки-характеристики долучаються до особових справ здобувачів 

вищої освіти, звіти здаються до навчального відділу, а щоденники зберігаються 

на кафедрах. 

6.4. Комісія оцінює стажування (практику) на підставі попереднього 

вивчення звітних документів, відгуку-характеристики, доповіді здобувача 

вищої освіти  то його відповідей на запропоновані запитання.  

Під час оцінювання враховуються:  

- повнота та якість відпрацювання програми стажування (практики);  



- результати виконання службових обов’язків за посадою стажування 

(практики);  

- якість проведення занять, інших заходів під час стажування (практики);  

- уміння правильно організувати експлуатацію, збереження та ремонт 

ОВТ у різних умовах;  

- зміст та якість оформлення звітних документів; 

 - військова дисципліна здобувача вищої освіти під час стажування 

(практики) та його робота щодо зміцнення військової (трудової) дисципліни у 

військовій частині (установі, організації). 

6.5. У разі отримання здобувачем вищої освіти негативного висновку про 

якість відпрацювання програми стажування (практики) або незадовільної 

оцінки під час захисту звіту - стажування (практика) проводиться повторно 

протягом 2/3 строку, визначеного навчальним планом, у військовій частині 

(установі, організації), що дислокується за місцем дислокації Інституту, або у 

підрозділах забезпечення навчального процесу Інституту. Строк повторного 

стажування (практики) визначається начальником Інституту. Після додаткового 

стажування (практики) захист звіту проводиться повторно.  

Здобувач вищої освіти, який вдруге отримав незадовільну оцінку зі 

стажування (практики), відраховується з Інституту.  

Загальні підсумки стажування (практики) обговорюються на засіданнях 

профілюючих кафедр, факультетів та вченої ради Інституту.  

Після узагальнення результатів стажування (практики) проводиться 

загальна нарада в Інституті за участю керівного складу Інституту, усіх науково-

педагогічних працівників, які брали участь в його (її) організації і проведенні, а 

також командирів підрозділів, здобувачів вищої освіти.  

На нарадах, засіданні вченої ради Інституту (факультетів та профілюючих 

кафедр) розглядаються позитивні та негативні сторони в організації та 

проведенні стажування (практики) здобувачів вищої освіти, узагальнюється 

передовий досвід навчання і виховання, плануються заходи навчальної, 

виховної та методичної роботи з усунення виявлених недоліків і поліпшення 

організації та проведення стажування (практики).  

Підсумки стажування (практики) слухачів і курсантів в Інституті 

оголошуються наказом начальника Інституту та відображаються в розділі звіту 

про роботу Інституту за навчальний рік. 

 

7. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

7.1. Фінансове забезпечення стажування (практики) здобувачів вищої 

освіти здійснюється за рахунок відповідних бюджетних програм НГУ.  

7.2. Здобувачі вищої освіти на період проходження стажування 

(практики) забезпечуються харчуванням у порядку та за нормами, 

установленими чинним законодавством України.  



7.3. Проїзд здобувачів вищої освіти до місць стажування (практики) та у 

зворотному напрямку сплачується за рахунок Інституту в межах кошторисних 

призначень, виділених на зазначені цілі.  

7.4. Командири військових частин зобов’язані забезпечити здобувачів 

вищої освіти житловими приміщеннями та постільною білизною.  

7.5. Оплата відряджень керівникам стажування (практики) здобувачів 

вищої освіти із числа науково-педагогічних працівників Інституту здійснюється 

в порядку, визначеному чинним законодавством України.  

7.6. Строки та витрати часу на керівництво стажуванням (практикою), 

кількість здобувачів вищої освіти у групах стажування (практики) 

установлюються начальником Інституту відповідно до навчальних планів та 

фінансування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на виділення місць для проходження військового стажування (практики) 

слухачами та курсантами 

Київського інституту Національної гвардії України  

у військових частинах (установах, організаціях) у 20__ році 

 

 

№ 

з/

п 

Факультет 
Спеціальність 

(спеціалізація) 

Перелік посад за 

призначенням 

Кількість 

слухачів 

(курсантів) 

Строк 

проведення 

стажування 

(практики) 

1 2 3 4 5 6 

 

Начальник Київського інституту  

Національної гвардії України 

_________________________

___________ 
                         (військове звання)

 

__________________ 
(підпис)

 

_____________________

_________ 
(ініціали та прізвище)

 

___ ____________ 20__ року 

 
               М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

 

 

НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ 

 

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 

 

 

Кафедра ________________________________________________________ 
(назва кафедри)  

 

 

 

 

 

РОЗГЛЯНУТО 

На засіданні Вченої ради  

Київського інституту  

Національної гвардії України 

протокол № ____ 

від ___ _____ 20___ року 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник Київського інституту 

Національної гвардії України 

_______________________________ 

 

___ ______20__ року 

 

 

 

ПРОГРАМА 

____________________________________  
(вид і назва стажування (практики) 

 

для курсантів __ -го року навчання курсу №__ факультету №__ 

(______________). 
(назва факультету) 

 

 

Спеціальність: 

________________________________________________

________________________________________________ 
                                                                                                                    (назва спеціальності)

 

 

 

 

Спеціалізація: 

_________________________________________________________ 
                                                                                                                    (назва спеціалізації)

 

 

 

(в/звання ініціали та прізвище) 



1. Мета військового стажування (практики). 
 

 

2. Завдання військового стажування (практики). 

 
 

3. Права й обов'язки осіб, які беруть участь в організації і проведенні 

військового стажування (практики)  

  

 

4. Перелік питань що відпрацьовуються під час стажування (практики) та 

навичок, які повинні набути здобувачі вищої освіти. 

 

 

5. Методичні рекомендації щодо програми та індивідуального завдання, зміст 

та порядок оформлення звітних матеріалів. 

 

 
 

Начальник факультету № ___ (________________) 
                                                                                                           (назва факультету) 

__________________________ 
(військове звання)

 

__________________ 
(підпис)

 

_____________________ 
(ініціали та прізвище)

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Директор департаменту 

професійної підготовки 

Головного управління 

Національної гвардії України 

__________________________ 
(військове звання)

 

__________________ 
(підпис)

 

_____________________ 
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3  
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник (завідувач) кафедри 

_______________________________ 

_______________________________ 
(військове звання, підпис, П.І.Б.) 

___ __________________ 20__ року 
 

ОСОБИСТИЙ ПЛАН 

роботи керівника військового стажування (практики) 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 

1       

2       

3       

4       

5       
 

Розподіл слухачів та курсантів за місцями військового стажування (практики) 
 

№ 

з/п 

Місце військового 

стажування (практики) 

та номер військової 

частини 

Військове звання, 

прізвище та ініціали 

слухачів (курсантів) 

Посада за місцем 

військового 

стажування 

(практики) 

Примітка 

1 2 3 4 5 

          
 

Послідовність і терміни керування військовим  

стажуванням (практикою) здобувачів вищої освіти 
 

№ 

з/п 
Місце роботи 

Термін роботи (числа місяця) 

1 2 3 ... 30 31 

1 2 3 4 5 ... 32 33 

          ...     
 

Керівник військового 

стажування (практики) від КІ НГУ 

__________________________ 
                         (військове звання)

 

__________________ 
(підпис)

 

_____________________ 
(ініціали та прізвище)

 

___ ____________ 20__ року 

 

 
 



Додаток 4  

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Перший заступник начальника КІ НГУ 

з навчально-методичної та наукової 

роботи 

__________________________________ 

__________________________________ 
(військове звання, підпис, П.І.Б.) 

___ _____________________ 20__ року 

 

ЗВІТ 

про підсумки військового стажування (практики) здобувачів вищої освіти 

Київського інституту Національної гвардії України  

з ___ ____________ 20__ року до ___ ____________ 20__ року 

 

Керівник військового стажування (практики) від КІ НГУ 

____________________________________________________________________ 
(посада, військове звання, наукова ступінь, вчене звання, ініціали та прізвище)

 

 

У звіті відображаються такі питання: 

склад (повний або скорочений) військової частини (установи, організації), 

де здобувачі вищої освіти проходили військове стажування (практику), 

кількість здобувачі вищої освіти у кожній військовій частині (установі, 

організації) і на яких посадах (самостійно або як дублери); 

виконання програми військового стажування (практики) кожним 

здобувачем вищої освіти окремо. У разі невиконання програми вказати 

причини, а також вжиті заходи, надати пропозиції з удосконалення програми 

військового стажування (практики); 

позитивні сторони і недоліки в організації військового стажування 

(практики). Зазначити відповідність теоретичної і практичної підготовки 

кожного здобувача вищої освіти щодо посади, на якій він стажується 

(проходить практику), викласти загальні висновки з рекомендаціями для 

начальників (завідувачів) кафедр і факультетів; 

участь командирів військових частин (підрозділів), керівників 

підприємств в організації, керівництві і проведенні військового стажування 

(практики). Вказати, що зроблено конкретно, якість проведених заходів; 

участь здобувачів вищої освіти у розробленні та проведенні навчань, у 

бойовому чергуванні, підготовці до бойових стрільб. Вказати позитивні і 

негативні сторони, надати рекомендації начальникам (завідувачам) кафедр; 

участь здобувачів вищої освіти у роботі з особовим складом і спортивно-

масовій роботі військової частини (установи, організації); 



стан військової дисципліни здобувачів вищої освіти у період військового 

стажування (практики). Вказати, яку роботу проведено здобувачами вищої 

освіти з питань профілактики нестатутних взаємовідносин та формування 

колективів, визначити ефективність цієї роботи. 

 

У підсумках звіту відображаються такі питання: 

загальні підсумки військового стажування (практики) здобувачами вищої 

освіти за відгуками офіцерів військових частин. Пропозиції офіцерів військових 

частин щодо організації та проведення стажування (практики). Рекомендації 

начальникам (завідувачам) кафедр, факультетів; 

конкретні пропозиції щодо подальшого поліпшення організації 

проведення військового стажування (практики). Загальні висновки щодо 

проведення військового стажування (практики); 

результати вивчення досвіду практичної роботи випускників КІ НГУ у 

військових частинах. 

 

 

Керівник військового стажування (практики) 

__________________________ 
                         (військове звання)

 

__________________ 
(підпис)

 

_____________________ 
(ініціали та прізвище)

 

___ ____________ 20__ року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник (завідувач) кафедри 

_________________________________ 

_________________________________ 
(військове звання, підпис, П.І.Б.) 

___ _____________________ 20__ року 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН 

 

проходження стажування (практики) здобувачем вищої освіти 

_____________________ 
                             (№ групи)

 

____________________________________________________________________ 
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Строк проходження військового стажування (практики) ___________________ 

№ 

з/п 
Заплановані заходи Примітка 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Здобувач вищої освіти 

______________________ 
                 (військове звання)

 

_________________ 
(підпис)

 

_________________ 
(ініціали та прізвище)

 

___ ____________ 20__ року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 6  

 

 

НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ 

 

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 

 
 

 

 

ЩОДЕННИК  

військового стажування (практики) 
___________________________________________________________________ 

(вид і назва стажування (практики) 

 

Здобувача вищої освіти _______________________________________________ 
(військове звання, прізвище, ім’я, по батькові) 

Факультет___________________________________________________________ 
(назва факультету) 

Кафедра___________________________________________________________ 
                                                                                                               (назва кафедри) 

Ступінь вищої освіти_________________________________________________ 

Рівень військової освіти______________________________________________  

Спеціальність_______________________________________________________ 
                                                                                                                                      (назва спеціальності) 

Спеціалізація_______________________________________________________ 
                                                                                                                                         (назва спеціалізації) 

_________ курс,  група _______________ 

 

на посаді___________________________________________________________ 
(назва посади, на якій проходить стажування (практику) 

 

Наказ про закріплення за підрозділом, у якому буде організовано стажування 

(практику)__________________________________________________________ 
                                                                                (найменування підрозділу, номер та дата видання наказу) 

 

Строк проведення стажування (практики) з _____________ по______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Зміст стажування (практики) 

 

Ознайомитися................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

Вивчити …………………………………………………………………………..... 

.....………………………………………………………………………………………

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

Узяти участь………………………………………………………………………... 

………………………………….....................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

Практично виконати.................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………. 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

Організаційно-методичні вказівки ……………………………………….……….      

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

2. Календарний графік проходження стажування (практики) 
  

№ 

з/п 
Назви робіт 

Тижні проходження 

практики 
Відмітки про 

виконання 
I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Керівник стажування (практики) від військової частини 

________________________________   ___________   _____________________ 
                         (посада, військове звання)                                              (підпис)                            (ініціали та прізвище) 

___ ______ 20__ року 

 

Керівник стажування (практики) від Київського інституту  

Національної гвардії України 

________________________________   ___________   _____________________ 
                         (посада, військове звання)                                              (підпис)                            (ініціали та прізвище) 

___ ______ 20__ року 



3. Особистий план роботи 

 

 на ___ ______ 20__ року 
 

№ 

з/п 

Питання, які необхідно 

відпрацювати 

Термін виконання 

(проведення) 

Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Здобувач вищої освіти 

________________________________   ___________   _____________________ 
                         (військове звання)                                                            (підпис)                            (ініціали та прізвище) 

___ ______ 20__ року 

 

Керівник стажування (практики) від Київського інституту  

Національної гвардії України 

________________________________   ___________   _____________________ 
                           (посада, військове звання)                                            (підпис)                            (ініціали та прізвище) 

___ ______ 20__ року 

 

 

4. Робочі записи під час стажування (практики) 

 

У робочих записах відображаються всі питання, які представляють 

інтерес із точки зору досвіду, набутого в ході виконання програми стажування 

(практики), плану його (її) проходження та індивідуального завдання. Записи 

про виконану роботу ведуться щоденно. 

Змістом робочих записів може бути короткий опис виконаних заходів під 

час виконання завдань бойової служби, проведення навчальних занять, 

виконання вправ стрільб, водіння, експлуатації техніки, озброєння тощо. 

 



№ 

з/п 
Заходи, що проведено Висновки 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Здобувач вищої освіти  

________________________________   ___________   _____________________ 
                         (військове звання)                                                            (підпис)                            (ініціали та прізвище) 

___ ______ 20__ року 

 

 

5. Картка обліку військового стажування (практики) 

 

Дата Час 

Назва 

проведених 

заходів 

Зауваження 

командира, керівника 

практики 

(стажування), які 

перевіряли якість 

виконання заходу 

Оцінка 

проведеного 

заходу 

Посада та 

підпис 

особи, що 

перевіряла 

1 2 3 4 5 6 

Розділ 1. Участь у виконанні завдань бойової служби 

      

Розділ 2. Проведення навчальних занять 

      

Розділ 3. Практичні роботи, виконані стажистом (практикантом) (нормативи, 

вправи стрільб, водіння та інші заходи) 

      

Розділ 4. Наряди 

      



Загальний висновок про ступінь та якість відпрацювання програми військового 
стажування (практики) 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

Керівник стажування (практики) від військової частини 

________________________________   ___________   _____________________ 
                         (посада, військове звання)                                              (підпис)                            (ініціали та прізвище) 

___ ______ 20__ року 

 

Керівник стажування (практики) від Київського інституту  

Національної гвардії України 

________________________________   ___________   _____________________ 
                         (посада, військове звання)                                              (підпис)                            (ініціали та прізвище) 

___ ______ 20__ року 

 

6. Вказівки і зауваження щодо роботи здобувача вищої освіти, керівника 

стажування (практики) від підрозділу НГУ (організації, установи) та 

інших службових осіб 
 

 

 

 

7. Висновок керівника стажування (практики) від військової частини 

про проходження стажування (практики) 

 

1. Ступінь і якість виконання програми стажування (практики) та 

індивідуального завдання………………………………………………..………... 

…………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………….  
(висновок  та оцінка) 

 

2. Результати виконання службових обов'язків під час стажування 

(практики) і оцінка згідно з характеристикою…..…………………………….… 

…………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………….…  
 (висновок та оцінка) 



3. Якість проведення занять та інших заходів………………………………... 

……………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………. 
 (висновок  та оцінка) 

 

4. Уміння організовувати та проводити роботу з особовим складом……….. 

………………………………………………………………………………...……..…

……………………………………………………………………………….……  
 (висновок  та оцінка) 

 

5. Уміння правильно організовувати і проводити експлуатацію та 

обслуговувати озброєння і військову техніку………………….......……….……  

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
 (висновок  та оцінка) 

 

6. Якість і зміст оформлення звітних документів стажування (практики)…. 

…………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………….…  
 (висновок  та оцінка) 

 

7. Стан військової дисципліни здобувача вищої освіти у період стажування 

(практики) і його робота з наведення статутного порядку в підрозділі…… 

…………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………….… 
 (висновок  та оцінка) 

 

Загальна оцінка 

 

За національною шкалою Кількість балів За шкалою ECTS 
(словами) (цифрами і словами)  

   

 

Керівник стажування (практики) від військової частини 

________________________________   ___________   _____________________ 
                         (посада, військове звання)                                               (підпис)                            (ініціали та прізвище) 

___ ______ 20__ року 

 

 

 

 

 



Примітка 

Методика виставлення загальної оцінки за практику. 

Загальна індивідуальна оцінка здобувачу вищої освіти виводиться за 

частковими оцінками результату практики. 

Вона визначається:  

«відмінно», якщо по першому, третьому та п'ятому показниках – 

«відмінно», сьомому – «зразково», решта – не нижче «добре»; 

«добре», якщо по першому, третьому та п’ятому показниках – «добре», 

сьомому – «зразково», а решта – не нижче «задовільно»; 

«задовільно», якщо за всіма показниками оцінка не нижче «задовільно»; 

«незадовільно», якщо за одним із показників оцінка «незадовільно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пам’ятка 

 

1. Здобувачі вищої освіти, які направляються для проходження 

стажування (практики) до військових частин (установ, організацій), повинні 

мати щоденники із заповненими першими сторінками (титульним аркушем). 

2. При прибутті здобувачів вищої освіти до військових частин (установ, 

організацій) вони повинні затвердити в керівників стажування (практики) від 

підрозділу НГУ (організації, установи) календарний план проходження 

стажування (практики), пройти інструктаж з техніки безпеки та ознайомитися з 

військовою частиною (установою, організацією). Під час проходження 

стажування (практики) здобувачі вищої освіти зобов’язані суворо 

дотримуватися розпорядку дня військової частини НГУ (установи, організації). 

3. За час проходження стажування (практики) здобувачі вищої освіти 

зобов’язані щоденно вести робочі записи, у яких стисло відображаються: 

зміст проведеної ними роботи; 

підрозділ (установа, організація), у якому (яких) проведено стажування 

(практику); 

посада та функціональні обов'язки;  

заходи, у яких узято участь;  

практичні навички, отримані при проходженні стажування (практики); 

Оцінка   

ЕСТS 

Cума 

 балів  

За національною шкалою 

A 90-100 відмінно 

B 82-89 
добре 

C 75-81 

D 66-74 
задовільно 

E 60-65 

FX 35-59 
незадовільно 

F 1-34 



перелік документів, які було складено безпосередньо; 

труднощі та недоліки, що мали місце під час проходження стажування 

(практики); 

інша інформація, що впливає на якість проходження стажування 

(практики). 

4. Важливим елементом щоденника є відгук керівників від підрозділу 

НГУ (організації, установи) про роботу здобувачів вищої освіти на стажуванні 

(практиці). У ньому повинно бути відображено:  

рівень їх теоретичної підготовки;  

уміння застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності; 

ставлення до виконання своїх обов’язків;  

професійні та індивідуальні якості;  

рекомендовану оцінку тощо.  

Відгук заповнюється від руки, підписується керівником стажування 

(практики) від підрозділу НГУ (організації, установи). 

5. Згідно з календарним планом залежно від тижневої тривалості 

стажування (практики) останні 2-3 дні своєї практичної діяльності здобувачі 

вищої освіти присвячують складанню звіту про проходження стажування 

(практики). 

6. По прибутті до КІ НГУ не пізніше ніж за 3 дні необхідно подати до 

профілюючої кафедри щоденник, звіт та інші наявні документи. Узагальнюючи 

їх, керівник стажування (практики) від КІ НГУ робить відповідні висновки, які 

в письмовому вигляді викладає в щоденнику. 

7. Протягом 10 діб з дня завершення стажування (практики) або в перші 

10 діб чергової сесії, яка має відбутися після проходження стажування 

(практики), здобувачі вищої освіти повинні подати звіт про результати 

стажування (практики) згідно з розкладом. Форма контролю – залік.  

8. Здобувачі вищої освіти, які не виконали програму стажування 

(практики) без поважних причин або ж отримали негативні оцінки, можуть 

бути відрахованими з КІ НГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 7 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Командир військової частини 

_______________________________ 

_______________________________ 
(військове звання, підпис, П.І.Б.) 

___ _________ 20__ року 

 

М. П. 

 

 

 

ЗВІТ 

за результатами проходження військового (стажування) практики 

_____________________________________________________________________ 
(звання, ініціали та прізвище., повне найменування навчального підрозділу) 

 

 

 

Зміст звіту 

Де, коли та на якій посаді проходив стажування (практику), які завдання 
виконував; 

участь в організації та виконанні завдань відповідно до займаної посади 
(бойової служби, автомобільної служби, служб тилу і тощо); 

участь в організації та виконанні завдань внутрішньої служби; 

участь у розробленні плануючих звітних та облікових документів; 

кількість і вид проведених занять, їх аналіз, які вправи виконував і як 
вони оцінені (участь в організації та проведенні занять з молодшими 
спеціалістами служб); 

участь у роботі з особовим складом; 

участь в організації та проведенні обслуговування озброєння та техніки 
(відповідно до посади); 

обсяг виконання програми військового стажування (практики); 

аналіз досвіду виконання завдань бойової служби, навчання і виховання 
особового складу, експлуатації та утримання матеріально-технічної бази 
підрозділу, де проходив стажування (практику). 

 

Здобувач вищої освіти 

_________________________ 
                         (військове звання)

 

__________________ 
(підпис)

 

_____________________ 
(ініціали та прізвище)

 

___ ____________ 20__ року 

 



Керівник стажування (практики) від підрозділу 

_________________________ 
                         (військове звання)

 

__________________ 
(підпис)

 

_____________________ 
(ініціали та прізвище)

 

___ ____________ 20__ року 

 

ПОГОДЖЕНО 

Керівник підрозділу, де організовано  

проходження стажування (практики) 

_________________________ 
                         (військове звання)

 

__________________ 
(підпис)

 

_____________________ 
(ініціали та прізвище)

 

___ ____________ 20__ року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 8 
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Командир військової частини 

_________________________________ 

_________________________________ 
(військове звання, підпис, П.І.Б.) 

___ _____________________ 20__ року 

 

М.П. 

 

ВІДГУК-ХАРАКТЕРИСТИКА 

про підсумки стажування (практики) здобувача вищої освіти 
 

(військове звання, прізвище, ім'я та по батькові) 

У відгуку відображаються: 

повнота і якість виконання здобувачем вищої освіти програми, особистого 

плану стажування (практики); 

ступінь самостійності під час виконання обов'язків на посаді, 

організаторські здібності, ініціативність, вимогливість та ретельність; 

якість проведення занять та інших заходів під час стажування (практики); 

дисципліна, ставлення до роботи та інші питання, які характеризують 

практиканта; 

висновки про практичну діяльність; 

оцінка практики.
 

 

 

 Керівник стажування (практики) від КІ НГУ 

______________________ 
                  (військове звання)

 

_________________ 
(підпис)

 

_________________ 
(ініціали та прізвище)

 

___ ____________ 20__ року 
 

Керівник стажування (практики) від військової частини (установи, організації) 

______________________ 
                   (військове звання)

 

_________________ 
(підпис)

 

_________________ 
(ініціали та прізвище)

 

___ ____________ 20__ року 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 9 
 

 

 

 

ВКЛАДИШ 

 

 

До службового посвідчення ________________________ 

                                                               (серія, номер) 

 

Здобувача вищої освіти ________________________________________________ 

                                                                                      (військове звання, П.І.Б.) 

 

На час проходження стажування (практики) у військовій частині____перебуває 

на посаді ____________________________________________________________ 

                                                                    (посада) 
 

 

Дійсний до ___ ______ 20__ року при пред’явленні службового посвідчення 

(військового квитка). 

 

 

Керівник стажування (практики) від військової частини 

________________________________         ___________  

_____________________ 
                         (посада, військове звання)                                                       (підпис)                                       (ініціали та прізвище) 

___ ______ 20__ року 

 

М. П. 

 

 


