Практика чи стажування?
Що таке успішна кар’єра? На чому вона будується? Це, передусім,
наполеглива праця, гострий розум, настирність та везіння, куди ж без нього.
Для когось мрія – державна служба. Бути державним службовцем – неабияка
відповідальність. Державна служба точно підійде людям, небайдужим до
проблем сучасного суспільства, тим, хто прагне змінити світ на краще,
ініціативним, творчим. Багатьох вабить престиж цієї роботи та шляхетність
обраної справи. Найпершим кроком для зайняття посади на державній службі
може стати успішне проходження практики чи стажування.
Практика студентів вищих начальних закладів проводиться відповідно до
Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів
України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993
№ 93.
Насамперед, що потрібно зробити для документального оформлення
практики – це укласти договір. Договори про проходження практики
укладаються між ГТУЮ і навчальним закладом заздалегідь. Тривалість дії
договору погоджується сторонами та може встановлюватися на період
конкретного виду практики або на строк до п’яти років. Потім необхідно
отримати направлення на практику. Навчальний заклад оформляє направлення
на практику, яке видається студентам для пред’явлення за місцем проходження
практики. Направлення є підставою для зарахування студентів на практику і
зберігається в ГТУЮ. Управління, в свою чергу, видає внутрішній наказ про
направлення студентів для проходження практики, яким визначається керівник
практики та строки її проходження.
Для організації стажування в ГТУЮ було розроблено Порядок
стажування громадян з числа молоді у структурних підрозділах Головного
територіального управління юстиції у місті Києві та підпорядкованих органах,
затверджений наказом ГТУЮ від 23.05.2017 № 346/6, яким визначено принцип
проходження стажування, осіб, відповідальних за його проведення, обов’язки
керівника стажування і самого стажиста та інші важливі моменти.
Молодь у даному контексті – це громадяни України віком до 25 років, які
є студентами третього і вище курсів вищих навчальних закладів за
спеціальностями галузі знань «Право» або отримали вищу освіту у галузі знань
«Право» та не перебувають на посадах державної служби.
Стажування громадян з числа молоді здійснюється з метою ознайомлення
з функціонуванням державної служби строком до 6 місяців (стаття 48 Закону
України «Про державну службу»). Бажаючі пройти стажування мають
можливість скористатися електронним сервісом «Он-лайн будинок юстиції».
Для цього потрібно зайти на сайт ГТУЮ (http://www.justicekyiv.gov.ua), обрати
банер «Он-лайн будинок юстиції», далі вибрати рубрику «Соціальний ліфт» та
вкладку «Стажування». Після заповнення анкета автоматично потрапляє до
ГТУЮ і Вас запросять на особисту консультацію, де можна буде обрати
бажаний структурний підрозділ для стажування, визначити його термін тощо.
Практика і стажування проводяться на безоплатній основі.

Головна відмінність стажування від практики полягає в тому, що
практика студентів навчальних закладів – це складова частина навчального
процесу, який організовується і проводиться під керівництвом навчального
закладу. Стажування ж не є частиною навчального процесу студента, і
відбувається у вільний від навчання час. Навчальні заклади до організації
стажування не долучаються.
ГТУЮ радо зустріне усіх бажаючих пройти практику або стажування.
Скористайтеся своїм правом для отримання нових знань та умінь для
подальшої реалізації своєї професії – юрист.
Наша адреса: провулок Музейний, 2-Д, м. Київ, 01001, контактні
телефони: 279-80-40, 279-82-55, 279-83-65.
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