
на освітньо-професійну програму 
"Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)" 

Чернігівського національного технологічного університету 
першого рівня вищої освіти за спеціальністю 081 "П р а во "

галузі знань 08 "П р а во "Освітньо-професійна програма "Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)" за спеціальністю 081 "П раво", галузі знань 08 "Право", ступінь вищої освіти "Бакалавр", сьогодні є актуальною, в силу того, що побудова сучасної незалежної судової системи неможлива без значної кількості висококваліфікованих освічених фахівців юристів, що й реалізується завдяки можливостям Чернігівського національного технологічного університету з надання якісних юридичних освітніх послуг.Дана освітньо-професійна програма має чітко сформульовані цілі, мету. Теоретичний зміст О П П  становлять історичні передумови розвитку права; парадигми та принципи права; правотлумачення та правозастосування норм кримінального, кримінального процесуального та кримінально-виконавчого права.О П П  "Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)" за спеціальністю 081 "П раво", спрямована на здобуття поглиблених теоретичних і практичних знань, умінь і навичок, щодо загальних положень та су б ’ єктів кримінальної юстиції в Україні; міжнародного досвіду становлення та розвитку органів кримінальної юстиції; європейських стандартів у галузі кримінальної юстиції; організаційно- правового та матеріально-технічного забезпечення органів кримінальної юстиції в Україні; гарантій та пріоритетних напрямів подальшого розвитку органів кримінальної юстиції в контексті реформування судово-правової системи нашої держави та приведення її інститутів до вимог європейських та міжнародних стандартів, а також інших компетентностей, достатніх для

РЕЦЕНЗІЯ



ефективного виконання завдань інноваційного характеру та вирішення практичних проблем у галузі права відповідного рівня професійної діяльності. Цілями даної освітньо-професійної програми є формування у студентів компетентностей, необхідних для застосування, розуміння природи і функцій права, змісту його основних інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин.Освітньо-професійна програма "Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)" надає можливості здійснення професійної підготовки юристів, які матимуть глибоку теоретичну й практичну базу знань, зокрема, з питань застосування положень кримінального та кримінального процесуального законодавства. Окремо, варто відмітити, зазначена програма змістовно охоплює важливі сучасні компетентності, що вкрай необхідні майбутнім фахівцям у сфері права.Тож , навчання за освітньо-професійною програмою "Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 081 "П раво", галузі знань 08 "Право" свідчить про наявність у розробників комплексного та цільового підходу до процесу підготовки майбутніх правників, які володіють необхідними для практичної діяльності фаховими навичками та компетентностями, що обумовлює можливість її  використання для реалізації в Чернігівському національному технологічному університеті.Більш того, Чернігівський апеляційний суд зацікавлений в тому, щоб на ринку праці (першочергово на теренах Чернігівської області) був новий якісний конкурентний фахівець, який буде володіти тими компетентностями, які містить освітньо-професійна програма «Кримінальна юстиція (Суд.



РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-професійну програму 
"Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)" 

Чернігівського національного технологічного університету першого 
рівня вищої освіти за спеціальністю 081 "П раво", 

галузі знань 08 "Право"

Стрімкий розвиток нашої держави зумовлює суттєві перетворення в усіх сферах українського суспільства, зокрема й в освіті. Сучасні пріоритети державної політики в галузі освіти спрямовують діяльність вищих навчальних закладів на підготовку фахівців з високим інтелектуальним потенціалом, розвинутими фаховими компетенціями, здатними до самореалізації і саморозвитку. Забезпечення виконання цих стратегічних завдань можливо тільки науково-педагогічними працівниками, які мають ґрунтовні професійні знання, володіють розвинутими уміннями і навичками вміло організовувати та здійснювати взаємодію у процесі навчання та практичної діяльності і спроможні ефективно використовувати сучасні педагогічні технології. Особливої уваги в у мовах сьогодення заслуговують питання підготовки майбутніх спеціалістів у галузі права, зокрема, фахівців у сфері кримінальної юстиції.Розроблена з цією метою освітньо-професійна програма "Кримінальна юстиція. (Суд. Прокуратура. Адвокатура)" за спеціальністю 081 Право, галузь знань 08 Право, передбачає підготовку бакалаврів права на основі попередньо отриманої середньої освіти.Підготовлена проектною групою Чернігівського національного технологічного університету освітньо-професійна програма спрямована на проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання та дистанційне навчання. Фахові компетентності носять практичний характер і можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх юристів. Навчальний план підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми "Кримінальна юстиція



(Суд. Прокуратура. Адвокатура)" повністю відповідає завданням освітньо- професійної програми.План та графік навчального процесу, перелік та обсяг обов’язкових навчальних дисциплін та дисциплін вільного вибору студента відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Право» і покликані сприяти забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам судових інституцій та правоохоронних органів як потенційних роботодавців.Підсумовуючи викладене, слід наголосити, що судові інституції зацікавлені у випускниках вищих навчальних закладів України, в тому числі Чернігівського національного технологічного університету, які маючи бажання працювати у органах судової влади, фахово підготовлені до реального сприйняття всіх складнощів майбутньої роботи. Рецензована освітньо-професійна програма містить для цього підґрунтя та за умови її виконання учасниками освітнього процесу випускники університету гідно конкуруватимуть у процесі добору працівників суду на відповідні посади.
І.П.Баглай



Р Е Ц Е Н З ІЯ -В ІД Г У К  на осіб піьо-іірофесіі'шу ирої рішу першого (бакалаврської о) рівна осібні «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)»Спеціальність 081 Право Галузь твань 08 Право
Якісна підготовка здобувачів вищої освіти в сфері права с природною запорукою побудови сучасної України, країни в верховенством права. Така потреба викликана необхідністю захисту прав і свобод громадян в умовах проведення, як судової, так і реформи правоохоронної системи. Чернігівський національний технологічний університет мас в своєму арсеналі досвід, потужний кадровий потенціал та матеріально-технічну базу аби виконати дане завдання.Рецензована освітньо-професійна програма «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» розроблена науково-педагогічними працівниками кафедри кримінального права та правосуддя юридичного факультету навчально-наукового інституту права і соціальних технологій ЧИТУ після консультацій із науковцями, потенційними роботодавцями, які підтвердили потребу підготовці фахівців цієї спеціальності, зокрема, з працівниками Чернігівського науково-дослідного експері по- кри м і ті ал і сти ч ного і ю м іру.В освітньо-професійній програмі визначені програмні компетентності виходячи із мети та цілей освітньої програми. Воші розподілені па загальні та фахові компетентності, найбільш відповідні для запропонованої програми. Фахові компетентності носять практичний характер і можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх фахівців.Навчальний план підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» повністю відповідає завданням освітньо-професійної програми. 1 Іослідовність вивчення дисциплін, план та графік навчального процесу, перелік та обсяг нормативних та вибіркових дисциплін відповідають структурно-логічній



схемі підготовки здобувай і в вищої освіти за спеціальністю 081 Право і покликані сприяти забезпо^?рю ,ивідїїод^иості програмних результатів
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РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-професійну програшу 
"Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)" 

Чернігівського національного технологічного університету першого 
рівня вищої освіти за спеціальністю 081 "П раво", 

галузі знань 08 "Право"

Представлена освітньо-професійна програма "Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 081 "Право", галузі знань 08 "Право", ступінь вищої освіти "Бакалавр", включає розроблений у Чернігівському національному технологічному університеті комплекс документів виходячи з потреб ринку праці в регіоні.Підготовлена проектною групою Чернігівського національного технологічного університету освітньо-професійна програма складає 240 кредитів та включає усі види аудиторію!', самостійної роботи студентів, практики та критерії диференціації оцінювання результатів навчання.Метою освітньо-професійної програми є здобуття майбутнім юристом поглиблених теоретичних і практичних знань, умінь і навичок, засвоєння загальних засад методології наукової та професійної діяльності за спеціальністю 081 Право, зокрема щодо загальних положень та суб’єктів кримінальної юстиції в Україні; міжнародного досвіду становлення та розвитку органів кримінальної юстиції; Європейських стандартів у галузі кримінальної юстиції; організаційно - правового та матеріально - технічного забезпечення органів кримінальної юстиції в Україні; гарантій та пріоритетних напрямів подальшого розвитку органів кримінальної юстиції в контексті реформування судово-правової системи нашої держави та приведення Ті інститутів до вимог європейських та міжнародних стандартів, а також інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру та вирішення практичних проблем у галузі права відповідного рівня професійної діяльності.



Цілями даної освітньо-професійної програми є формування у студентів компетентностей, необхідних для застосування права, розуміння природи і функцій права, змісту його основних інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин.Освітньо-професійна програма ’'Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)" надас можливості здійснення професійної підготовки юристів, які матимуть глибоку теоретичну й практичну базу, зокрема, з питань застосування положень кримінального та кримінального процесуального законодавства.Окремо слід відмітити, що зазначена програма змістовно охоплює важливі сучасні критерії, що висуваються до процесу підготовки майбутніх фахівців у сфері права, а саме придатність до працевлаштування, академічна мобільність та можливість студентів продовжити навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти.Представлена освітньо-професійна програма визначає перелік компетентностей та передбачає, що в результаті навчання у випускників повинні бути сформовані інтегральна, загальні та спеціальні компетентності.В цілому вивчення освітньо-професійної програми "Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 081 ’’Право”, галузі знань 08 "Право" свідчить про наявність у розробників комплексного та цільового підходу до процесу підготовки майбутніх правників, які володітимуть необхідними для практичної діяльності фаховими навичками та компетенгностями, що обумовлює можливість її використання для реалізації в Чернігівському національному технологічному університеті.

М.П.Черненок
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Р Е Ц Е Н З ІЯ -В ІД Г У К  

на освітньо-професійну програму 
«Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
галузь знань 08 Право 

спеціальність 081 Право 
(вводиться в дію з 1 вересня 2019 року)Освітньо-професійна програма «Кримінальна юстиція (Суд.Прокуратура. Адвокатура)» була розроблена та введена в дію вперше в 2016 році. Здобувані вищої освіти та весь професорсько-викладацький склад тісно та плідно співпрацювали та продовжують співпрацювати з Радою адвокатів Чернігівської області. В 2017 році підписаний Меморандум між Національною асоціацією адвокатів України, Чернігівським національним технологічним університетом та Радою адвокатів Чернігівської області, відкритий кабінет адвокатури, кожного року проводяться конкурси, організовані Радою адвокатів Чернігівської області серед здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)».В 2019 році вищезазначена освітньо-професійна програма «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» змінюється відповідно до затвердженого стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Такі зміни є позитивними з огляду на те, що перелік загальних та спеціальних компетентностей, програмних результатів навчання є значно розширеним та спрямований на здобуття всіх необхідних навичок майбутньому правнику.Позитивним є також те, що в адаптованій відповідно до стандарту освітньо-професійній програмі такий освітній компонент як «Адвокатура» є обов’язковим, блок вибіркових дисциплін суттєво оновлений, з’являються навчальні дисциплін, орієнтовані на вимоги Європейського Союзу. Рада адвокатів Чернігівської області рекомендувала, щоб перелік баз практик був розширений порівняно із попереднім. Дана пропозиція було врахована та внесені відповідні зміни до освітньо-професійної програми «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)».
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Освітньо-професійна програма є на разі такою, в якій враховано всі зміни законодавства, побажання стейкхолдерів, адаптованою до всіх нововведень, є потрібною для України в цілому та, зокрема, Чернігівського регіону.
Голова Ради адвокатів Чернігівської області л.

а Г Р Н / л Якуба Г .О .


