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Освітньопрофесійна
програма «Право»

УНІКАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМИ
Програма визначає критичний підхід до національного права та права зарубіжних країн, забезпечує отримання здобувачами вищої освіти
поглиблених знань у галузі права, сприяє отриманню просвітницьких,
дослідницьких й проєктних компетенцій, а також набуттю навичок
педагогічної діяльності у вищій школі.
Унікальністю програми є фокусування навчальних курсів на найбільш
актуальних проблемах юридичної науки, що дозволяє здобувачам вищої освіти поряд із нормативно визначеними набути унікальні компетенції та зайняти професійні ніші, перспективні з точки зору кар’єрного зростання, високої соціальної значимості та можливостей самореалізації.

МЕТА ПРОГРАМИ
Підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців
у галузі права, які мають поглиблені теоретичні та практичні знання,
уміння, навички у сфері права, здатні здійснювати ефективну професійну діяльність правника, спрямовану на захист прав і свобод людини та реалізацію верховенства права .

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
 Галузь знань —

08 Право
 Спеціальність —

081 Право
 Освітній ступінь —

магістр
 Освітній рівень —

другий
 Обсяг програми —

90 кредитів ЄКТС
 Термін навчання —

1 рік 6 місяців
 Форми навчання —

денна та заочна

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ
Сучасний стан розвитку юридичної
галузі професійної діяльності вимагає
від правників здатності до постійного
вдосконалення особистісних та професійних компетентностей, навчання впродовж життя. В програмі гармонійно поєднано фундаментальна теоретична підготовка та практико орієнтоване навчання, а також враховано мінливість та кардинальні зміни в усіх сферах суспільного
життя, сучасний стан ринку праці та
думки працедавців щодо набору тих
компетентностей у випускника програми, які б відповідали їх очікуванням.

Колективом авторів програми під час
її укладання значну увагу приділено вибору та збалансованому поєднанню оптимальної кількості теоретичних курсів
та курсів прикладної практичної підготовки, що дозволить здобувачам вищої
освіти набути фундаментальні знання та
широкий перелік практичних навичок,
необхідних для орієнтації на ринку праці та підвищення власної конкурентоспроможності, потрібної для початку та
активізації кар’єри в різноманітних юридичних і пов’язаних з ними галузях професійної діяльності.

«Кожен, хто перестає вчитися, старіє, – не важливо, в 20 або 80 років, – а будь-який інший, хто продовжує вчитися, залишається молодим. Найважливіше в житті – це зберегти мозок молодим».
Генрі Форд
ВІДПОВІДНІСТЬ
СУЧАСНИМ ВИМОГАМ

ПРАКТИКООРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ
Забезпечується за рахунок:

У програмі в повній мірі
враховано вимоги Стандарту вищої освіти за
спеціальністю 081
«Право» для другого
(магістерського) рівня
вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 17.08.2020
№ 1053, а також професійні завдання, що стоятимуть перед випускниками програми, та кваліфікаційні вимоги до
професіоналів юридичного профілю.

участі в реалізації програми представників судових та правоохоронних
органів, професійних об’єднань адвокатів, нотаріусів тощо;
залучення до проведення лекційних занять, тренінгів, вебінарів та
майстер-класів провідних фахівців-практиків та представників закордонних навчальних закладів (Словенія, Польща, Італія);
застосування кейс-методів навчання та інтерактивних методів проведення практичних та семінарських занять на матеріалах реальних судових
справ;
проходження понад 3
місяці стажування за фахом у судових та правоохоронних органах, адвокатських та нотаріальних об’єднаннях, в юридичних департаментах органів місцевого
самоврядування, юридичних відділах підприємств,
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організацій та установ.

МОЖЛИВОСТІ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Згідно з класифікатором
професій України (ДК
003:2010) магістр права
має право обіймати посади:
2419.3 – спеціалістюрисконсульт;

ПРИКЛАДНА ОРІЄНТАЦІЯ ПРОГРАМИ

2421.2 – адвокат; юрист;
прокурор; консультант науковий (правознавство);

Підготовку сфокусовано на забезпеченні компетентностей як
реалізаційних здатностей фахівців
здійснювати дослідницьку та інноваційну діяльність у сфері права в
сучасних умовах, розробляти і
застосовувати правові акти, спрямовані на вирішення актуальних
проблем розвитку держави й суспільства.

2422 – суддя;
2423 – дізнавач; експерт
(органи внутрішніх справ);
інспектор; операуповноважений; слідчий;
2424 – інспектор праці
(правовий)

У процесі навчання за даною програмою здобувачі вищої освіти набувають професійні компетенції, що необхідні для здійснення діяльності в
сфері юридичного супроводу суспільних відносин у сферах державного
управління, судочинства, охорони публічної безпеки та порядку, господарської діяльності, експертно-консультаційної діяльності, яка складається з розроблення проектів нормативно-правових актів, підготовлення висновків щодо проектів правових актів та доктринального тлумачення актів; організаційно-управлінської діяльності, для якої найбільш важлива
здатність приймати оптимальні управлінські рішення і запроваджувати
управлінські інновації; науково-педагогічної діяльності та науководослідницької діяльності.
Особливе місце в
програмі займає
навчання здобувачів вищої освіти
навичкам практичної роботи в галузі
правничої діяльності, юридична клінічна практика.
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КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
ФОРМИ КОНТРОЛЮ
РЕЗУЛЬТАТІВ
НАВЧАННЯ
Роз’яснення щодо змісту,
цілей, очікуваних результатів навчання та форм
контролю з конкретних
навчальних
дисциплін
здійснюється на перших
лекційних, семінарських
та/або практичних заняттях.
Форми контролю, порядок
оцінювання результатів
навчання, схема набору
балів – роз’яснюються також на першому занятті і
додатково – за тиждень до
підсумкового контролю.
Підсумкова атестація випускників програми проводиться за акредитованими освітніми програмами
та завершується видачею
документів установленого
зразка про присудження
відповідного освітнього
ступеня та присвоєння
здобутої кваліфікації

Освітній процес забезпечують науково-педагогічні працівники, які мають високий рівень наукової та професійної активності.
Процедура конкурсного відбору
полягає у перевірці професійного рівня осіб, які претендують на заміщення
вакантних посад науковопедагогічних працівників, а також
встановлення відповідності кандидатів кваліфікаційним вимогам до відповідної посади.
Склад групи забезпечення освітньо
-професійної програми, професорсько
-викладацький склад, що задіяний у
викладанні навчальних дисциплін,
передбачених освітньо-професійною
програмою, відповідають Ліцензій-

ним умовам провадження освітньої
діяльності на другому
(магістерському) рівні вищої освіти.
До проведення аудиторних занять
залучаються професіонали-практики,
представники роботодавців, переважно для проведення занять із професійно-орієнтованих дисциплін.
Для реалізації освітніх компонентів освітньо-професійної програми на
умовах сумісництва працюють працівники правоохоронних органів (поліції,
прокуратури) та суду, адвокати, у т.ч.
ті, які мають наукові ступені, вчені
звання та значний стаж практичної
роботи.
.

ІНФОРМАЦІИНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Доступ до інформаційних ресурсів щодо освітньої діяльності університету
вільний та безоплатний. Університетом забезпечено необмежений доступ до
мережі Інтернет.
Офіційний веб-сайт https://dgu.edu.ua/ містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила
прийому, контакти.
Навчально-методичні комплекси дисциплін, дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти з дисциплін, програми практик, методичні вказівки щодо виконання курсових робіт (проектів),
дипломних робіт (проектів) щорічно переглядаються та оновлюються.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Матеріально-технічне забезпечення дозволяє у повному обсязі забезпечити освітній процес протягом всього циклу підготовки магістра права.
Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими
місцями, обладнанням, устаткуванням та програмним забезпеченням,
необхідним для проведення практичних занять, автоматизовані системи
управління, електронні бази даних відповідають вимогам освітньопрофесійної програми.
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В університеті створено різні об’єкти: навчальні аудиторії з мультимедійним обладнанням та відео-спостереженням, комп’ютерні та спеціалізовані аудиторії, конференц-зали, бібліотека, читальна зала на 45 посадкових місць, із яких 20 – комп’ютеризовані, кімнати для приїжджих, їдальня, кафетерій, медичний пункт.

ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ НАВЧАННЯ
Програмою забезпечено право студента на вільний вибір траєкторії навчання завдяки переліку вибіркових освітніх курсів, які
забезпечують набуття знань та отримання компетентностей щодо
здатності:
самостійно готувати проєкти процесуальних та інших документів;
застосовувати спеціальні знання щодо матеріальних об’єктів,
явищ, процесів, які містять інформацію про обставини справи, що
перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду;
застосовувати отримані знання під час планування, організації та провадженні навчальної і навчально-методичної роботи
відповідно до освітніх стандартів вищої школи;
використовувати психолого-педагогічний інструментарій організації освітнього процесу, проєктувати та реалізувати навчальні/розвивальні проєкти.

«Якщо Ви по-справжньому вірите в те, що робите, не дозволяйте ніяким
обставинам стримувати Вас. Кращі в світі досягнення стали можливими
не «ЗАВДЯКИ», а «ВСУПЕРЕЧ». Головне – робити свою справу»
Дейл Карнегі

НОРМАТИВНИИ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ
Об’єкт вивчення: право як соціальне явище та особливості його
застосування, що ґрунтуються на
правових цінностях та принципах,
в основі яких покладені людська
гідність та верховенство права.
Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати складні задачі та
проблеми у сфері правотворчості і
правозастосування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується
невизначеністю умов і вимог.

Теоретичний зміст предметної
області: правові доктрини, цінності та принципи на яких базується
творення права, його тлумачення
та особливості застосування.
Методи, методики та технології: загальнонаукові і спеціальні
методи пізнання правових явищ;
методики з правової оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп, ідентифікації правової
проблеми та її вирішення на основі
принципів права; цифрові технології, методи оцінювання та аналізу
інформації, методи доведення.
Інструменти та обладнання:
сучасне інформаційнокомунікаційне обладнання, інформаційні ресурси та спеціальне програмне забезпечення, що застосовуються у діяльності в сфері права .
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ВНПЗ «ДГУ» - ОСЕРЕДОК
ЯКІСНОЇ ОСВІТИ
РЕГІОНУ
Історія закладу вищої освіти бере свій початок з 2003
року.
Новий заклад вищої освіти
став дітищем передусім колективу однодумців, не відсторонених осіб, обізнаних з
потребами сучасного українського суспільства.
Дніпровський гуманітарний університет був створений з метою підготовки фахівців з вищою юридичною і
психологічною освітою, а в
подальшому й освітою у галузі туристичного бізнесу
для підприємств, організацій
і установ регіону.

ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ
МАГІСТРА
на основі ступеня бакалавра
081 Право

ЄФВВ5

ЄВІ4

4 - Єдиний вступний іспит з іноземної (англійської, німецької, французької або
іспанської) мови;
5 - Єдине фахове вступне випробування (тести з права та загальних навчальних
правничих компетентностей).

Понад 75% науково-педагогічних працівників, які забезпечують
освітній процес, мають наукові ступені та вчені звання. Їх висока
професійна майстерність дозволяє вести підготовку висококваліфікованих фахівців – майбутніх юристів на рівні сучасних вимог ринку праці, бути конкурентоздатними на ньому, що в сучасних умовах є запорукою успішного працевлаштування після закінчення
університету на підприємствах як державного, так і приватного
сектору економіки.

Для нотаток

ВПНЗ «ДГУ»
Адреса:
вул. Єрмолової, 35
м. Дніпро, Україна
Контактні телефони:
приимальна комісія
+38 (067) 637-58-15,
+38 (067) 820-50-93,
+38 (063) 705-91-21
приимальна ректора
+38 (056) 767-35-24
Електронна адреса:
_dgu@ukr.net

МЕТА ОСВІТИ - ЦЕ
ПРОСУВАННЯ ЗНАНЬ
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