
 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ З ПРАВА 

 

Головним завданням циклової комісії є забезпечення професійної та 

практичної підготовки фахівців зі спеціальності 081 «Право»  

- за ступенем освіти молодший спеціаліст з права (до 2019 року); 

- за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра (вступ з 2020 

року).  

 

Підготовка висококваліфікованих фахівців-юристів є невід’ємною складовою 

освітнього процесу. Велике значення при підготовці фахівців з права має поєднання 

теорії та практики. Реалізація цього принципу сприяє поліпшенню якості підготовки 

фахівців, формуванню конкурентоспроможного спеціаліста, здатного ефективно 

працювати за фахом. 

 

Головним напрямком роботи викладачів циклової комісії є підвищення 

оптимізації освітнього процесу, який включає методичні і організаційні аспекти, від 

реалізації яких залежить якість і ефективність навчання. Зважаючи на це, постійно 

оновлюється забезпечення кожного заняття методичними матеріалами, які роблять 

акцент на індивідуальному навчанні (проблемні лекції, професіонально спрямовані 

практичні завдання), повсякденно контролюються знання студентів і це є одним з 

основних елементів визначення якості підготовки фахівців. Колектив циклової комісії 

працює над удосконаленням лекцiйних, семінарських i практичних занять. 

Упроваджуються новi методи навчання та контролю знань студентiв.  

 

Освітня діяльність  

Освітня діяльність циклової комісії пов’язана із підготовкою фахівців за 

освітньо-професійною програмою «ПРАВО» зі спеціальності 081 Право, галузі знань 

08 Право. 

Освітньо-професійна програма  

Освітньо-професійна програма підготовки включає дисципліни, які формують  

загальні та спеціальні компетентності. 

Цикл професійно-практичної підготовки: 

https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/osvitno_profesiyna_prohrama_magistratura_pravo.pdf
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Судочинство в господарських судах 

Крім того, Циклова комісія з права забезпечує курс ЗОП «Основи правознавства». 

Для забезпечення якості освітнього процесу створені: 

• криміналістичний полігон – аудиторія, створена для вироблення у студентів 

практичних умінь і навичок з тактики проведення слідчих дій у розслідуванні 

кримінальних справ. У межах навчальних занять застосовуються перегляди 

спеціалізованих навчальних фільмів, ведеться робота щодо відтворення 

обстановки та обставин подій злочину, тренінги з методики проведення допитів, 

вилучення речових доказів та інше; 

• судова аудиторія – аудиторія, обладнана на зразок зали судових засідань країн 

Європи та Америки. Саме Судова аудиторія є місцем проведення практичних 

судових дебатів, де студенти набувають практичного досвіду проведення 

судового процесу. 

 

Практична підготовка 

Разом із теоретичними знаннями студенти здобувають практичні навички, 

отримують додаткові рекомендації (як бути успішним суддею, слідчим, арбітражним 

керуючим) під час проходження практичної підготовки, яка проводиться згідно з 

графіком навчального процесу на відповідних базах практики. Основними з яких є: 

Головне територіальне управління юстиції у м. Києві, Державна судова адміністрація 

України та інші. 

https://kymu.edu.ua/navchalnyy-kryminalistychnyy-poligon/
https://kymu.edu.ua/sudova-audytoriya/
https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/zvernennia_do_evropeiskogo_sudy.pdf
https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/arbitrazhnyy_keruyuchyy.pdf
https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/arbitrazhnyy_keruyuchyy.pdf


В межах реалізації Меморандуму про співпрацю укладеного з Головним 

територіальним управлінням юстиції у м. Києві проводиться інформування 

студентів та надання практичних рекомендацій щодо захисту прав за 

загальнонаціональним правопросвітницьким проектом «Я МАЮ ПРАВО! Юстиція на 

кожен день». 

 

Виховна робота 

Планом роботи циклової комісії передбачено атестація викладачів, метою якої є 

стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної 

компетентності педагогічних працівників, зростання їх професійної майстерності, 

розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, 

забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. 

 

 

 

 

https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/ya_maiu_pravo.pdf
https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/ya_maiu_pravo.pdf

