
Програма практичної підготовки 
здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 081 Право 

 

Під час практики студенти отримують нові знання, уміння i навички, в основному 

при виконанні конкретних практичних завдань. Навчальним процесом підготовки 

фахівців в сфері права передбачено проведення двох видів практики – навчальної та 

виробничої. 

Навчальна практика з фаху є ланкою практичної підготовки студентів, яка 

проводиться у процесі вивчення циклу соціально-гуманітарних дисциплін. За змістом 

практична підготовка студентів першого року навчання полягає в отриманні загальних та 

початкових знань системи управління держави та навичок співпраці з органами державної 

влади. Під час проходження практики студентами здійснюється підготовка теоретичного 

та практичного матеріалу для початку вивчення курсів «Судові та правоохоронні органи», 

«Адміністративне право та процес» та інші. Метою навчальної практики з фаху є 

оволодіння студентами існуючими підходами до організації державного управління, 

формування у них на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних 

умінь та навичок для прийняття самостійних рішень під час організації власної справи, 

реєстрації підприємства та планування його господарської діяльності, виховання потреби 

систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх в практичній 

діяльності. 

Виробнича практика це освітній компонент, метою якого є закріплення 

теоретичних знань, отриманих студентами у процесі вивчення нормативних дисциплін 

фахового спрямування «Цивільне та сімейне право», «Господарське право та процес», 

«Фінансове та банківське право», та набуття практичних навичок, необхідних для 

подальшої професійної діяльності на посадах юрисконсульта, адвоката, нотаріуса, 

представника у суді, помічника адвоката, арбітражного керуючого, патентного повіреного 

та інших. Для досягнення мети виробничої практики з господарської діяльності студент 

має виконати такі завдання: ознайомитися з підприємством (становою), особливостями 

діяльності та тенденціями розвитку; проаналізувати господарську діяльність; навчитися 

проводити юридичні консультації; виконати індивідуальне завдання з оформлення 

необхідної юридичної документації; оформити звіт з практики та захистити його; зібрати 

необхідні дані для виконання НДРС та курсової роботи. 

 

Базами практик, з якими здійснюється довгострокова співпраця є: 

1. ПП «Адвокатське бюро Іванова», м. Київ. 

2. Головне територіальне управління юстиції в Києві. 
 

Назва практики Курс/семестр 
Академічних 

годин 

Кредитів 

ECTS 

Вид 

контролю 

1 2 3 4 5 

Навчальна практика 1/2 180 6 залік 

Виробнича практика 2/4 180 6 залік 

Виробнича практика 3/6 180 6 залік 

Виробнича практика 4/8 180 6 залік 
 


