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Навчальна практика студентів юридичного відділення  є складовою частиною процесу 

підготовки молодших спеціалістів, обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми 

для здобуття відповідного кваліфікаційного рівня. 

Практика проводиться відповідно до наказу  Міністерства освіти України від 08.04.1993 

року № 93 «Про затвердження Положення про проведення практики студентами вищих 

навчальних закладів України». 

 

 Навчальна практика проводиться з метою придбання, закріплення і вдосконалення 

отриманих студентом теоретичних знань, формування у них професійних умінь та навичок, 

для виконання майбутніх функціональних обов’язків, виховання потреби систематичного 

поновлювання своїх знань та творчого застосування їх у практичній діяльності і 

організовується та проводиться відповідно до навчальних планів і програми.Практика 

проводиться з метою ознайомлення студентів з майбутньою спеціальністю. Вона покликана 

залучати студентів до відповідних видів діяльності в практичних установах. 

 

        Студенти проходили навчальну практику відповідно до наказу та розподілені по базах 

практики з 01.02.2016 до 14.02.2016 . 

         Захист практики відбувся 16.02.2016 р. В результаті поданих матеріалів практики та 

захисту їх студентами відділення можна зробити висновки ,що студенти : 

 ознайомлені  із структурою та функціонально-організаційними особливостямнняи 

діяльності органів місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації, судових та 

правоохоронних органів, юридичних служб підприємств, установ та організацій завдяки 

вирішенню поставлених перед ними завдань у зазначених формах і визначеними методами; 

 сформували цілісне бачення, спостерігання та аналіз діяльності судових та 

правоохоронних органів, господарської діяльності підприємств, установ, організацій тощо; 

 зформували загальноюридичні навики праці в умовах муніципальних та 

правоохоронних органів, юридичних служб підприємств, установ, організацій; 

 ознайомлення студентів з використанням у правозастосувальній діяльності науково-

технічних засобів, криміналістичної і комп’ютерної техніки; 

 набралися навичок , спираючись на теоретичні знання, одержаних при вивченні 

загальноюридичних та спеціальних навчальних дисциплін, здійснювати тлумачення закону і 

його застосування; 

 отримали  практичні навики правильного складання, ведення та зберігання 

процесуальної документації; 

 практика просприяла в розвитку здібностей студентів аналізувати ситуації, які 

вимагають застосування норм права, давати їм юридичну оцінку і приймати рішення згідно з 

положеннями законодавчих та інших актів; 

 ознайомились з організацією діловодства, відомчими наказами та інструкціями з питань 

організації діяльності органів місцевого самоврядування, фінансових установ, судових та 

правоохоронних органів і юридичних служб підприємств і організацій; 

 пройшли адаптацію  до виконання обов’язків посадових осіб, розширити їх уявлення з 

правової культури та професійної етики юриста; 



 усвідомили отримання практичного досвіду в сфері правозастосовчої та іншої 

юридичної діяльності для більш ефективного подальшого навчання. 

Результати захисту практики: 

ПР-31 

зараховано-17 

не зараховано-- 

не з'явились-2 

ПР-32 

зараховано-17 

не зараховано-- 

не з'явились--1 


