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Мета 
створення та діяльності Центру

Навчання майбутніх правників

першоосновам юриспруденції та поглиблене
засвоєння ними сутності, особливостей,
закономірностей існування і розвитку різних
видів юридичної діяльності та юридичної
професії.



Завдання Центру

 Формування у студентів-правників юр.
світогляду, теоретичних знань й практичних
навиків юриста;

 формування системи вимог професійного
та особистого характеру з урахуванням
різних видів юридичної діяльності та
професій;

 надання студентам можливості набуття
навичок практичної діяльності за фахом;

 підвищення рівня правової культури у
майбутніх правників;

 забезпечення спілкування студентів під час
освітнього процесу з фахівцями-практиками
судових, правоохоронних та правозахисних
інституцій та органів місцевого
самоврядування з питань їх діяльності;

 надання громадянам безоплатної правової
допомоги;

 популяризація та рекламування юридичної
професії, також діяльності ЮК Факультету;

 узгодження потреб юридичної практики з
фаховою підготовкою студентів-правників.



Основні напрями 

діяльності Центру

Теоретична 
складова

Наукова 
складова

Практична 
складова

ЮК «Астрея»



Перший блок

Юридична деонтологія

Теорія держави і права

Історія вчень про державу і право

Історія держави і права України

Історія держави і права зарубіжних

країн

Мета

 формування у студентів системи загальних знань

про юридичну освіту, науку та практику, вимоги

професійних та особистісних якостей юриста,

юридичного світогляду;

 ознайомлення студентів-правників із загальними

та специфічними закономірностями виникнення,

формування та розвитку державно-правових явищ.

Засвоєння студентами основних теоретичних

понять і категорій юриспруденції;

 ознайомлення студентів-правників із основними

світоглядними ідеями, теоріями та концепціями

виникнення та розвитку держави і права. Різними

поглядами, що вплинули на формування

інститутів права та держави.

 набуття студентами теоретичних знань про

державно-правову дійсність на різних етапах

розвитку державного та суспільного ладу,

державних і правових інститутів, правової

системи України та інших країн світу;

Теоретична складова

Юридична 

деонтологія

Теорія держави 

і права

Історія вчень 

про державу і 

право

Історія держави 

і права України

Історія держави і 
права зарубіжних 

країн

Формування у студентів системи загальних
знань про юридичну освіту, науку та
практику, вимоги професійних та особистісних
якостей юриста, юридичного світогляду;

ознайомлення студентів-правників із загальними
та специфічними закономірностями
виникнення, формування та розвитку державно-
правових явищ. Засвоєння студентами
основних теоретичних понять і категорій
юриспруденції;

ознайомлення студентів-правників із основними
світоглядними ідеями, теоріями та концепціями
виникнення та розвитку держави і права.
Різними поглядами, що вплинули на
формування інститутів права та держави;

набуття студентами теоретичних знань про
державно-правову дійсність на різних етапах
розвитку державного та суспільного ладу,
державних і правових інститутів, правової
системи України та інших країн світу.



Другий блок

Юридична етика

Юридична психологія

Ораторське мистецтво

Мета

 формування у студентів-правників професійно-

правових знань, умінь і навичок через глибоке

знання і розуміння права, усвідомлення його

необхідності та місця і ролі в системі

загальнолюдських цінностей;

 формування у студентів системи моральних

принципів та правил поведінки, необхідних для

здійснення тієї чи іншої юридичної діяльності на

найвищому професійному рівні;

 формування комунікативних навичок, уміння

переконливо висловлювати свої думки та погляди,

використовуючи прийоми вербальної і

невербальної комунікації;

 ознайомлення студентів із психологічними

особливостями особи та їх впливом на діяльність

юриста, зокрема судді, прокурора, нотаріуса,

слідчого, адвоката та юрисконсульта в

правоохоронній, правозастосовній та

правозахисній сферах.

Теоретична складова

Юридична 

етика

Юридична 

психологія

Ораторське 

мистецтво

формування у студентів-правників професійно-
правових знань, умінь і навичок через глибоке
знання і розуміння права, усвідомлення його
необхідності та місця і ролі в системі
загальнолюдських цінностей;

формування у студентів системи моральних
принципів та правил поведінки, необхідних для
здійснення тієї чи іншої юридичної діяльності на
найвищому професійному рівні;

формування комунікативних навичок, уміння
переконливо висловлювати свої думки та
погляди, використовуючи прийоми вербальної і
невербальної комунікації;

ознайомлення студентів із психологічними
особливостями особи та їх впливом на
діяльність юриста, зокрема судді, прокурора,
нотаріуса, слідчого, адвоката та юрисконсульта
в правоохоронній, правозастосовній та
правозахисній сферах.



Третій блок

Я-студент

Інформаційні комунікативні

технології в сфері права

Мета

 формування у першокурсників правників

почуття корпоративної культури та вміння

працювати у команді і приймати виважене і

раціональне рішення відповідно до принципу

лідерського служіння;

 Адаптація майбутніх юристів до сучасного

інформаційного правового простору.

Ознайомлення студентів із сучасними

системами інформаційно-правового

забезпечення та інформаційними веб-

сторінками державних органів та органів

місцевого самоврядування, громадських

об’єднань та організацій.

Теоретична складова

Я-студент

Інформаційні 
комунікативні 

технології в сфері 
права

формування у першокурсників правників
почуття корпоративної культури та вміння
працювати у команді і приймати виважене і
раціональне рішення відповідно до
принципу лідерського служіння;

адаптація майбутніх юристів до сучасного
інформаційного правового простору;

 ознайомлення студентів із сучасними
системами інформаційно-правового
забезпечення та інформаційними веб-
сторінками державних органів та органів
місцевого самоврядування, громадських
об’єднань та організацій.



Наукова складова

 Організація, проведення та участь у круглих
столах, науково-практичних конференціях,
лекціях та семінарах;

 запрошення партнерів Факультету права та
міжнародних відносин та Юридичної клініки
для презентації сумісної роботи та живого
спілкування з фахівцями різних сфер
права.



Практична складова

 організація, проведення та участь у
майстер-класах, школах права та
тренінгах;

 відвідання студентами державних органів
влади, зокрема Конституційного Суду
України, Верховного Суду, органів
прокуратури, Міністерства юстиції України
та їхніх структурних підрозділів.



 залучення студентів-правників до
організації та проведення майстер-
класів, тренінгів та шкіл права;

 консультації з різних правових питань;
 складання юридичних документів;
 ведення переговорів;
 обмін досвідом з партнерами

юридичної клініки;
 представництво інтересів громадян в

судах та інших державних органах та
органах місцевого самоврядування;

 правова просвіта населення.

Практичні навики та уміння



Наші партнери



Дякую за увагу!


