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Навчально-наукова 

криміналістична 

лабораторія

Навчальна лабораторія 

медичного супроводження 

освітнього процесу
Зала судових засідань

Навчальний центр проблем 

повітряного та космічного 

права

Навчальна лабораторія 

новітніх технологій

Структура Юридичного факультету

Юридична 

консультація 

“Юридична клініка”

Науково-дослідний центр 

антикорупційної діяльності

в транспортній та 

авіакосмічній сфері

Студентська рада 

факультету



Спеціальності 

Юридичного факультету

081 Право 262 Цивільна безпека

Перший (бакалаврський) рівень вищої

освіти

Освітньо-професійна програма:

Правознавство

Перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти

Освітньо-професійна програма:

Правоохоронна діяльність

Другий (магістерський) рівень вищої

освіти

Освітньо-професійна програма:

Правознавство

Другий (магістерський) рівень вищої

освіти

Освітньо-професійна програма:

Правоохоронна діяльність



Навчальний процес

• лекцій, 

• практичних занять із розв’язування

проблем та дискусій у сфері права,

• виконання проєктів, 

• проведення науково-дослідницьких

робіт,

• застосування правових інновацій,

• консультацій з викладачами, 

• самостійної роботи студента.

Організовано шляхом 

комбінації: 



Студентське життя

Факультет сприяє всебічному розвитку особистості

студента, підтримує студентське самоврядування,

всіляко заохочує різні студентські заходи:

• участь у змаганнях клубу веселих і кмітливих;

• студентські фестивалі «Студентська весна» та

«STARtFEST»;

• студентські спортивні змагання;

• художню самодіяльність, клуб бального і

спортивного танцю;

• секцію боксу, футболу, волейболу, регбі, шейпінгу;

• гуртки розвитку особистості.



Англомовний проєкт

Юридичного факультету

Здобувачі ОС «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальністю 081 Право

мають змогу навчатись за англомовним проєктом, в рамках якого

дисципліни викладаються англійською мовою із залученням

викладачів провідних світових ЗВО, що дає змогу поглибити свої

знання як з права, так і з англійської мови, а також додає

конкурентоспроможності випускникам під час працевлаштування у

вітчизняних та міжнародних компаніях.

Випускники англомовних груп отримують сертифікат до диплому,

що посвідчує проходження ними навчання англійською мовою.



Практика та працевлаштування

Студенти-юристи проходять практику у: 

• Міністерстві юстиції України; 

• Державній судовій адміністрації України; 

• судах загальної юрисдикції; 

• Державній авіаційній службі України; 

• відділах Головного управління Державної міграційної

служби у м. Києві;

• юридичних відділах авіакомпаній, авіапідприємств; 

• адвокатурі та нотаріаті;

• Юридичній консультації «Юридична клініка», на базі якої

закріплюються теоретичні знання та формуються навички

практичної і наукової діяльності студентів.



Практика та працевлаштування
Студенти-правоохоронці проходять практику у правоохоронних 

органах: 

•в органах внутрішніх справ України;

•у патрульній поліції України;

•у Службі судової охорони України;

•у Державній виконавчій службі України;

•у Державній пенітенціарній службі України;

•у судових органах України. 

В рамках забезпечення практичної підготовки здобувачів Юридичний 

факультет співпрацює з:

•Департаментом з питань виконання кримінальних покарань;

•Державною установою «Центр пробації»;

•Центральним міжрегіональним управлінням державної міграційної 

служби у м. Києві та Київській області. 



Випускники Юридичного факультету 

можуть працевлаштуватися:

в органах правосуддя, установах юстиції;

 в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

 в Антимонопольному комітеті України;

 в органах Національної поліції;

 в органах прокуратури; 

 в Державній фіскальній службі України, 

 в митних органах, на підприємствах, установах, організаціях, які

здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та надають посередницькі

послуги в митній сфері тощо;

 в наукових установах та закладах вищої освіти.



Військова кафедра

Студенти Юридичного факультету (як юнаки, так і

дівчата), починаючи з 3-го курсу, мають можливість

навчатися впродовж двох років на кафедрі військової

підготовки НАУ та отримати військову освіту за програмою

підготовки офіцерів запасу.

Щороку цією можливістю користуються десятки

студентів денної форми навчання.



Набір проводиться на основі

- повної загальної середньої освіти

- освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого

спеціаліста

- ОС "Бакалавр" та ОКР "Спеціаліст" - для 

здобуття ОС " Магістр"

Тривалість навчання за ОПП 
«Правоохоронна діяльність»

«Бакалавр» – 2р.10міс.

«Магістр» – 1 рік 4 місяці

Тривалість навчання за ОПП 
«Правознавство»

«Бакалавр» – 3р.10міс.

«Магістр» – 1 рік 4 місяці



Вартість навчання ОС Бакалавр
Спеціальність Денна форма 

навчання

Заочна форма 

навчання

081 Право 3200 грн/місяць 2720 грн/місяць

262 Правоохоронна

діяльність

2600 грн/місяць 2210 грн/місяць

Вартість навчання ОС Магістр

Спеціальність Денна форма 

навчання

Заочна форма 

навчання

081 Право 3400 грн/місяць 2890 грн/місяць

262 Правоохоронна

діяльність

3000 грн/місяць 2550 грн/місяць



Конкурсні пропозиції( предмети ЗНО) 

для вступу на ОС “Бакалавр” на 

основі ПЗСО

Бюджетна конкурсна пропозиція:

1. Українська мова і література 0,3

2. Історія України 0,35

3. Математика або Іноземна мова 0,25
Середній бал документа про освіту – 0,1

Спеціальність

081 Право 

Спеціальність

262 Правоохоронна діяльність

Небюджетна конкурсна пропозиція:

Мінімальний конкурсний бал - 140

Для вступу прийматимуть сертифікати

ЗНО 2019-2022 рр. з усіх предметів

1. Українська мова 0,3

2. Математика 0,25

3. Історія України або Іноземна мова 0,35
Середній бал документа про освіту – 0,1

Мінімальний конкурсний бал - 100

Для вступу прийматимуть сертифікати

ЗНО 2019-2022 рр. з усіх предметів



Конкурсні пропозиції ( предмети ЗНО) для вступу

на ОС "Бакалавр" на основі диплома ОКР молодшого

спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, 

ОС молодшого бакалавра

Конкурсний відбір на навчання на основі ОКР молодший спеціаліст

за спеціальністю 081 «Право» здійснюється за результатами 

вступних випробувань у формі ЗНО з 2-х предметів (сертифікати

2019-2022 рр.) та фахового випробування.

1. Українська мова і література – 0,25

2. Математика або історія України – 0,25

3. Фахове випробування – 0,5



HTTP://PK.NAU.EDU.UA/

http://pk.nau.edu.ua/


https://www.facebook.com/pk.nau.edu.ua/

https://www.facebook.com/pk.nau.edu.ua/


Контакти:

Телефони: +38(044) 406 70 35, 099 338 57 35

E–mail: pravo@nau.edu.ua

Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира 

Гузара, 1 корпус № 1, ауд. 1-446



Чекаємо на Вас в стінах 

університету!


