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Освітньо-професійна програма «бакалавр права», що реалізується 

Чернігівським національним технологічним університетом за спеціальністю 

081 «Право», спеціалізація «Цивільна та господарська юстиція (Суд. Нотаріат. 

Правова допомога)» являє собою систему документів, розроблену і затверджену 

вищим навчальним закладом самостійно з врахуванням вимог Закону України 

«Про вищу освіту». Профіль освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів розроблено робочою групою кафедри цивільного, господарського 

права та процесу навчально-наукового інституту права і соціальних технологій 

Чернігівського національного технологічного університету.

Освітньо-професійна програма передбачає професійну підготовку 

бакалаврів права на якісно новому рівні, здатних самостійно опрацьовувати 

велику кількість теоретичного матеріалу, креативно мислити та діяти, приймати 

виважені рішення у складних умовах тощо. Пріоритетом освітньо-професійної 

програми є поєднання здобуття теоретичних і практичних навиків, 

впровадження новітніх методів і технологій навчання.

Освітньо-професійна програма підготовки «бакалавра права» побудована 

на принципах переходу від процесного підходу до такого, що орієнтований на 

результат в організації навчання й оцінюванні набутих знань і вмінь 

викладачем, а також до компетентісного підходу стосовно цілей навчання і 

набутих студентами компетентностей, містити як загальні традиційні блоки 

фундаментальних гуманітарних, так і спеціальних дисциплін, відповідно до 

напряму підготовки, а також різні види практичної підготовки.

Певна складність у побудові програми зумовлена необхідністю 

узгодження її змістовних складових з магістерською програмою, оскільки 

стугіенева освіта передбачає набуття компетентностей, які опановуються від 

нижчого до вищого рівня, і певні засади, які закладає бакалаврська програма,



більш ширше розкриватимуться та засвоюватимуться саме на магістерському 

рівні підготовки.

В цілому освітньо-професійна програма «бакалавр права» першого рівня 

вищої освіти за спеціальністю 081 «Право», спеціалізація «Цивільна та 

господарська юстиція (Суд. Нотаріат. Правова допомога)» Чернігівського 

національного технологічного університету відповідає запитам у даній галузі 

знань і може бути впроваджена в навчальний процес.
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Реформування системи вищої освіти передбачає визначення нових 

орієнтирів розвитку відповідної галузі. В умовах сьогодення вища освіта має бути 

орієнтована на європейський освітній простір, що передбачає упровадження якісно 

нових форм організації освітнього процесу.

Відповідно до вимог чинного законодавства про освіту, робочою групою 

кафедри цивільного, господарського права та процесу навчально-наукового 

інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного 

технологічного університету розроблено освітньо-професійну програму 

підготовки бакалаврів. Дана програма реалізується Чернігівським національним 

технологічним університетом за спеціальністю 081 «Право», спеціалізація 

«Цивільна та господарська юстиція (Суд. Нотаріат. Правова допомога» та являє 

собою пакет документів, розроблений і затверджений закладом вищої освіти 

самостійно, з урахуванням вимог Закону України «Про вищу освіту».

Пріоритетом освітньо-професійної програми є поєднання здобуття 

теоретичних і практичних навиків, впровадження новітніх методів і технологій 

навчання. Зокрема, освітньо-професійна програма передбачає якісну підготовку 

бакалаврів права, здатних самостійно опрацьовувати теоретичний матеріал, 

положення нормативних актів, а також судову практику, приймати юридично 

значимі рішення тощо.

Освітньо-професійна програма побудована на принципах переходу від 

процесного підходу до такого, що орієнтований на результат в організації навчання 

й оцінюванні набутих знань і вмінь викладачем, а також до компетентісного 

підходу стосовно цілей навчання і набутих студентами компетентностей, містити 

як загальні традиційні блоки фундаментальних гуманітарних, так і спеціальних 

дисциплін відповідно до напряму підготовки, а також різні види практичної

підготовки.



В цілому освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 081 «Право», спеціалізація «Цивільна та 

господарська юстиція (Суд. Нотаріат. Правова допомога)» Чернігівського 

національного технологічного університету відповідає потребам у даній галузі 

знань і може бути запроваджена в навчальний процес.
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