
Звіт Експертної ради роботодавців навчально-наукового інституту 

права СумДУ зі спеціальності 081 «право» в 2021 році 

 

Досягнутий рівень. Основні показники 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти у  Навчально-науковому 

інституті права,  є однією з складових з забезпечення якості вищої освіти та 

обов’язковим компонентом освітніх програм для всіх освітніх рівнів і, як 

результат, конкурентоспроможності випускників університету на ринку 

праці.  Необхідність практичної підготовки студентів також підкреслюється  

змістом Закону України «Про вищу освіту» : при розробці нових стандартів 

вищої освіти та забезпечення їх якості головним стає формування певних 

компетентностей випускника. 

Одним з головних завдань практичного навчання є формування 

професійних навичок студентів. Метою практичної підготовки є: 

- поглиблення теоретичних знань; 

- формування у майбутніх фахівців умінь і навичок практичної 

діяльності; 

- набуття  та розвиток професійних вмінь та навичок для прийняття 

самостійних рішень в реальних виробничих умовах. 

Практична підготовка завжди є невід’ємною частиною освітнього 

процесу в Навчально-науковому інституті права Сумського державного 

університету. Необхідні уміння і навички набуваються студентами через 

практичні заняття та виробничу практику. Перелік видів практик, їх 

тривалість і терміни проведення визначаються  робочим графіком 

навчального процесу Сумського державного університету. 

Студенти проходять практику на підставі укладених угод університету 

з відповідними  підприємствами, установами, організаціями м. Суми та 

Сумської області більшість з яких є основними замовниками кадрів.  На сайті 

Навчально-наукового інституту права студенти можуть ознайомитись з 



програмами та методичними вказівками щодо проходження усіх видів 

практики, базами проходження практики. 

Крім того на базі Навчально-наукового інституту права Сумського 

державного університету існують юридична клініка та науково-

консультаційний центр правових досліджень, де студенти під керівництвом 

викладачів мають можливість закріпити набуті навички та вміння. В 2021 

році на базі юридичної клініки практику проходило - 85 студентів, на базі 

науково-консультаційного центру правових досліджень – 4 студенти.  

В 2021 році на базах практик, з якими Сумським державним 

університетом укладені договори, студенти ННІ права мали можливість  

пройти виробничу практику.  

З метою підготовки здобувачів вищої освіти до майбутньої професії, 

зростання можливостей їх працевлаштування з врахуванням вимог ринку 

праці та роботодавців щодо загальних та професійних компетентностей 

проведено ряд заходів із залученням представників роботодавців. Зокрема: 

 - підготовлено відеоролик «День кар’єри СумДУ» в якому студентам 

були представлені вакансії, перспективи працевлаштування тощо. На заході 

були представлені наступні компанії : Сумський окружний 

адміністративний суд, Територіальне управління Державної судової 

адміністрації України в Сумській області, Північно-Східне міжрегіональне 

управління міністерства юстиції (м.Суми), Сумський місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, Головне управління 

національної поліції в Сумській області.   

для студентів Навчально-наукового інституту права було проведено 

ряд зустрічей з роботодавцями (лекцій, тренінгів) більшість з яких, 

враховуючи вимоги карантинних обмежань, були в онлайн-форматі. В цих 

заходах приймали участь досвідчені юристи-практики  наступних установ : 

Господарський суд Сумської області, Північно-східне міжрегіональне 

управління міністерства юстиції м.Суми, Міністерство оборони України, 



Зарічний районний суд. м.Суми, Державна установа «Центр пробації» в 

Сумській області, Державна установа «Сумський слідчий ізолятор та ін.   

  залучались представники роботодавців до роботи екзаменаційних 

комісій з атестації здобувачів вищої освіти; 

 В частині організації, обліку та контролю за проходженням усіх 

видів практик здобувачами вищої освіти ННІ права СумДУ здійснювались 

наступні заходи: 

- організація проходження практик та сприяння працевлаштуванню 

здобувачів вищої освіти;   

₋ погодження з базами практик кількості місць для проходження практики; 

₋ укладання договорів на проходження практики з підприємствами та 

установами міста і області (було укладено 2 договори про проходження 

практики) ;  

₋ організація поточного контролю за проходженням здобувачами вищої 

освіти практики. 

₋ на сайті інституту оприлюднено інформацію про можливості 

працевлаштування, проходження практики та бази практик;  

Здобувачі вищої освіти можуть поєднувати навчання з роботою за 

фахом. При цьому вони мають право на індивідуальне навчання у формі 

індивідуального графіку відповідно до Положення про порядок навчання 

студентів за індивідуальним графіком.    

Також здобувачам вищої освіти надається можливість 

працевлаштування під час навчання в структурних підрозділах. Так, в 2021р. 

кількість здобувачів вищої освіти ННІ права, які працювали в структурних 

підрозділах СумДУ (наукова та організаційно-господарська діяльність) 

складала – 4 особи.  

 На сайті  інституту оприлюднено інформацію про Експертні ради 

роботодавців за спеціальностями (032 Історія та археологія; 293 Міжнародне 

право; 081 Право).    



Нові перспективи практично-орієнтованої  складової підготовки 

студентів ННІ права 

Незважаючи на об’єктивні причини зниження рівня працевлаштування, 

що пов’язані з карантинними обмеженнями, погіршенням економічної 

ситуації та тенденціями розвитку ринку праці в країні та регіоні, відсутністю 

гарантованого державою розподілу випускників, новими перспективами 

практично-орієнтованої  складової підготовки студентів ННІ права є : 

 -  продовження залучення до проведення аудиторних занять юристів-

практиків з досвідом роботи за фахом; 

- збільшення практико-орієнтованої складової у навчальному процесі, 

а саме запровадження практики застосування у навчальному процесі 

ситуаційних задач, кейс-технологій та насичення освітнього процесу 

елементами професійної діяльності; 

- надання допомоги в організації проведення заходів щодо 

працевлаштування здобувачів («Дні кар’єри», зустрічі з роботодавцями) 

(онлайн);                                                                    

- залучення представників роботодавців до роботи екзаменаційних 

комісій з атестації здобувачів вищої освіти; 

- створення філії кафедри КПДС на базі Науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру МВС України в Сумській області; 
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