
Освітньо-

професійна 

програма «Право» 

ВПНЗ “Дніпровськии  гуманітарнии  
університет” 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ 

 Галузь знань —  

08 Право 

 Спеціальність —  

081 Право 

 Освітній ступінь –  

бакалавр 

 Освітній рівень –  

перший 

 Обсяг програми —  

240 кредитів ЄКТС 

 Термін навчання —   

3 роки 10 місяців 

 Форми навчання —   

денна та заочна 

  

УНІКАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМИ  

Унікальність програми становлять освітні компоненти, що гармонійно 

поєднують сучасні досягнення юридичної науки та практичні інстру-

менти вирішення спірних та колізійних питань юридичної практики; 

передбачають набуття навичок розробки та реалізації правових норм, 

забезпечення законності та правопорядку, дотримання та захисту 

прав і свобод людини; виховання правосвідомості та психологічної 

готовності до вирішення професійних завдань у нормотворчій, право-

застосовній, правоохоронній та консультативній діяльності.  

Основним принципом і завданням підготовки бакалаврів права, що 

втілено в освітньо-професійній програмі, є поєднання глибокої теоре-

тичної (фундаментальної), професійної та спеціальної підготовки 

(прикладної орієнтації) з формуванням навичок науково-дослідної, 

педагогічної та клінічної юридичної діяльності.  

МЕТА ПРОГРАМИ 

Надання якісної юридичної освіти та можливостей для глибокого, 

всебічного та високопрофесійного вивчення юридичної науки шляхом 

отримання корисних та актуальних практичних знань та формування 

загальнокультурних, особистісних та професійних компетентностей. 

Надання здобувачам вищої освіти свободи дій для реалізації власних 

інтересів під час вибору індивідуальної траєкторії навчання.  
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ВІДПОВІДНІСТЬ        
СУЧАСНИМ ВИМОГАМ 

 

У програмі в повній мірі 

враховано вимоги Стан-

дарту вищої освіти за 

спеціальністю 081 

«Право» для першого 

(бакалаврського) рівня 

вищої освіти, затвер-

дженого наказом Мініс-

терства освіти і науки 

України від 12.12.2018 

№ 1379, а також профе-

сійні завдання, що стоя-

тимуть перед випускни-

ками програми, та ква-

ліфікаційні вимоги до 

фахівців юридичного 

профілю. 

В освітньому процесі активно використовуються інтерактивні методи 

навчання (тренінги, ділові ігри, модельні судові засідання). Здобувачі 

поєднують навчання з роботою в  юридичній клініці, що діє на базі уніве-

рситету вже багато років.  

Завдяки гармонійному поєднанню класичних занять, тренінгових тех-

нологій та клінічної практики  здобувачі отримують здатності щодо ана-

лізу навчальної інформації, творчо підходити до засвоєння навчального 

матеріалу, що робить доступнішим засвоєння знань; формулювання вла-

сної думки, доведення власної точки зору, аргументації й дискутування.  

Залучення до консультування в юридичній клініці дає можливість на-

вчитися слухати іншу людину, поважати альтернативну думку; моделю-

вати різні соціальні ситуації, збагачувати власний соціальний досвід че-

рез включення в різні життєві ситуації, їх моделювання; вчитись будува-

ти конструктивні стосунки, уникати конфліктів, розв’язувати їх, шукати 

компроміси, прагнути діалогу та консенсусу; розвивати навички проект-

ної  та консультативної діяльності, самостійної роботи. 

Програмою передбачено проходження 

трьох видів практичної підготовки у су-

дових та правоохоронних органах, адво-

катських та нотаріальних об’єднаннях, в 

юридичних департаментах органів міс-

цевого самоврядування,  юридичних 

відділах підприємств, організацій та 

установ. 

«Година роботи навчить більше, ніж день пояснень»  
Жан-Жак Руссо                                         

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ 

ПРАКТИКООРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ 

Особливості підготовки бакалав-

рів права зумовлені, перш за все, 

сучасними вимогами ринку праці та 

розвитком суспільних відносин в 

різних галузях народного господарс-

тва України, демократизацією суспі-

льного життя, необхідністю надання 

якісної освіти та отримання випуск-

никами фундаментальних й актуа-

льних професійних знань, набуття 

ними здатності їх використовувати у 

непередбачуваних обставинах май-

бутньої професійної діяльності. 

Колектив авторів, розуміючи со-

ціальну роль фахівців юридичного 

профілю, під час укладання Програ-

ми намагалися у повній мірі враху-

вати вимоги до сучасного правника 

та необхідності формування у випус-

кників високої громадянськості, ін-

телектуальності, моральності, розви-

неного почуття обов’язку і відповіда-

льності за результати професійної 

діяльності, принциповості та незале-

жності в прийнятті рішень, віддано-

сті своїй справі, почуття неприми-

ренності з правопорушеннями, спра-

ведливості, почуття професійної гід-

ності та особистої бездоганності. 
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МОЖЛИВОСТІ                 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

 

 

 

Згідно з класифікатором 

професій України  

(ДК 003:2010) бакалавр 

права має право обіймати 

посади:  

3432 – помічник приватно-

го виконавця; секретар ко-

легії судової, секретар су-

дового засідання, секретар 

суду; 

3436.9 – помічник адвока-

та, помічник нотаріуса, 

помічник судді, помічник 

юриста; 

3451 – інспектори право-

охоронних органів та фахі-

вці із дізнання; 

3452 –  фахівці криміналь-

но-виконавчої служби  

Програма має прикладну орієнтацію, спрямовану на формуван-

ня фахівця здатного використовувати отримані знання під час 

здійснення професійної юридичної діяльності у цивільно-

процесуальному праві або кримінально-процесуальному праві. 

Забезпечена вибірковими освітніми компонентами, що сформова-

ні у кейси, з яких здобувач вищої освіти у кожному навчальному 

семестрі обирає навчальні дисципліни в межах визначеної кілько-

сті кредитів ЄКТС. На останньому курсі здобувач вищої освіти оби-

рає один з двох запропонованих кейсів, що становлять прикладну 

орієнтацію його підготовки (кримінально-правову або цивільно-

правову).  

Також здобувач вищої освіти має право обрати навчальні дис-

ципліни комплексного або міждисциплінарного характеру з іншої 

освітньо-професійної програми іншої спеціальності або рівня ви-

щої освіти. 

Здобувачі вищої 

освіти слухають кур-

си українською та за 

бажанням англійсь-

кою мовами (у 

останньому випадку 

– із залученням фа-

хівців провідних європейських вищих навчальних закладів).  
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ПРИКЛАДНА ОРІЄНТАЦІЯ ПРОГРАМИ 



ФОРМИ КОНТРОЛЮ      

РЕЗУЛЬТАТІВ         

НАВЧАННЯ 

Роз’яснення щодо зміс-

ту, цілей, очікуваних 

результатів навчання та 

форм контролю з конк-

ретних навчальних дис-

циплін здійснюється на 

перших лекційних, се-

мінарських та/або прак-

тичних заняттях. 

Форми контролю, поря-

док оцінювання резуль-

татів навчання, схема 

набору балів – роз’яс-

нюються також на пер-

шому занятті і додатко-

во – за тиждень до під-

сумкового контролю.  

Підсумкова атестація 

випускників проводить-

ся за акредитованими 

освітніми програмами 

та завершується вида-

чею документів установ-

леного зразка про при-

судження відповідного 

освітнього ступеня та 

присвоєння здобутої 

кваліфікації  

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ  

Доступ до інформаційних ресурсів щодо освітньої діяльності універси-

тету 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) щорічно переглядаються та оновлюються.  

Освітній процес  забезпечують 

науково-педагогічні працівники, 

які мають високий рівень наукової 

та професійної активності. 

Процедура конкурсного відбо-

ру полягає у перевірці професій-

ного рівня осіб, які претендують 

на заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівни-

ків, а також встановлення відпо-

відності кандидатів кваліфікацій-

ним вимогам до відповідної поса-

ди. 

Склад групи забезпечення  , 

професорсько-викладацький 

склад, що задіяний у викладанні 

навчальних дисциплін, передбаче-

них програмою, відповідають Лі-

цензійним умовам провадження 

освітньої діяльності на першому 

(бакалаврському) рівні вищої осві-

ти.  

 До проведення аудиторних 

занять залучаються професіонали-

практики, представники робото-

давців, переважно для проведення 

занять із професійно-

орієнтованих дисциплін.  

Для реалізації освітніх компо-

нентів програми на умовах суміс-

ництва запрошуються працівники 

правоохоронних органів (поліції, 

прокуратури) та суду, адвокати, у 

т.ч. ті, які мають наукові ступені, 

вчені звання та значний стаж 

практичної роботи.  
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ІНФОРМАЦІИ НЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Матеріально-технічна база Університету дозволяє у повному обсязі забез-

печити освітній процес протягом всього циклу підготовки бакалавра права. 

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими міс-

цями, обладнанням, устаткуванням та програмним забезпеченням, необхід-

ним для проведення практичних занять, автоматизовані системи управлін-

ня, електронні бази даних відповідають вимогам програми. 

В університеті створено різні об’єкти: навчальні аудиторії з мультимедій-

ним 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, ка-

фетерій, медичний пункт.   



«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  

Програмою забезпечено право здобувача на вільний вибір траєк-

торії навчання завдяки переліку вибіркових освітніх курсів, які забез-

печують набуття знань та отримання компетентностей щодо здатнос-

ті: 

використовувати позитивний досвід міжнародної правотворчої 

діяльності; 

розуміти особливості реалізації та застосування норм міжнарод-

ного права;  

виявляти, запобігати та розслідувати злочини та інші правопору-

шення, виявляти та усувати причини й умови, що сприяють їх здійс-

ненню. 

правильно та повно відображати результати професійної діяльно-

сті в юридичній та іншій документації. 

 

Обєкт вивчення: основи поведінки індивідів і соціальних груп; 

творення права, його тлумачення та застосування; правові цінності, 

принципи, а також природа і зміст правових інститутів, етичні станда-

рти правничої професії. 

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здо-

бувач вищої освіти для застосовування на практиці) 

Загальнонаукові і спеціальні методи пізнання правових явищ; ме-

тодики правової оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних 

груп, ідентифікації правової проблеми та її вирішення на основі прин-

ципів права; інформаційно-комунікаційні технології. 

Інструменти та обладнання 

(об’єкти/предмети, пристрої 

та прилади, які здобувач 

вчиться застосовувати і вико-

ристовувати) 

Сучасне інформаційно-

комунікаційне обладнання, інфор-

маційні ресурси та програмні про-

дукти, що застосовуються в правовій діяльності. 
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ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ НАВЧАННЯ 

НОРМАТИВНИИ  ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ 



1 - обов’язковий предмет з сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 

2019, 2020 та 2021 років; 

2 - предмет з сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 

2021 років на вибір вступника.  

Понад 75% науково-педагогічних працівників, які забезпечують освіт-

ній процес в університеті, мають наукові ступені та вчені звання. Їх  ви-

сока професійна майстерність дозволяє вести підготовку висококваліфі-

кованих фахівців – майбутніх юристів на рівні сучасних вимог ринку 

праці, бути конкурентоздатними на ньому, що в сучасних умовах є запо-

рукою успішного працевлаштування після закінчення університету на 

підприємствах як державного, так і приватного сектору економіки. 

ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА 
ВНПЗ «ДГУ» -  ОСЕРЕДОК 

ЯКІСНОЇ ОСВІТИ               

РЕГІОНУ 

Історія закладу вищої освіти 
бере свій початок з 2003 року.   

Новий заклад вищої освіти 
став дітищем передусім коле-
ктиву однодумців, не відсто-
ронених осіб, обізнаних з пот-
ребами сучасного українсько-
го суспільства.  

Дніпровський гуманітарний 
університет був створений з 
метою підготовки фахівців з 
вищою юридичною і психоло-
гічною освітою, а в подальшо-
му й освітою у галузі туристи-
чного бізнесу для підпри-
ємств, організацій і установ 
регіону.  

ВПНЗ «ДГУ 

Адреса: 

вул. Єрмолової , 35 

м. Дніпро, Украї на 

Контактні телефони: 

прии мальна комісія 

+38 (067) 637-58-15, 

 +38 (067) 820-50-93, 

+38 (063) 705-91-21  

прии мальна ректора 

+38 (056) 767-35-24  

Електронна адреса:  

_dgu@ukr.net 

МЕТА ОСВІТИ - ЦЕ 
ПРОСУВАННЯ ЗНАНЬ 

    Для юриста важливі не тільки 

спеціальні знання, дипломи та свідоцт-

ва про закінчення різноманітних кур-

сів. Часто набагато більш важливим 

виявляється наявність так званих 

«гнучких навичок» - неспеціалізова-

них, безпосередньо не пов’язаних з 

юриспруденцією умінь і якостей.  Це, 

так звані soft skills - навички, які до-

помагають юристу взаємодіяти і добре 

ладити з іншими.  

Авторами програми велику увагу приділено формуванню цих на-

вичок, оскільки саме вони  відповідають за успішну участь у робочо-

му процесі, високу продуктивність і є наскрізними. Набуті «гнучкі 

навички» допоможуть в роботі, зокрема командній, а також сприя-

тимуть успішній соціалізації. Їх набуття реалізується шляхом забез-

печення широкого переліку вибіркових освітніх компонентів, спря-

мованих на вироблення культури мовлення та публічних виступів, 

розбудови ефективної комунікації та формування лідерських якос-

тей. Урізноманітнення та запровадження інтерактивних форм про-

ведення навчальних занять (мозковий штурм, ділова гра, квест-

технології) дає змогу виробити у здобувачів вищої освіти здатність 

працювати в команді, приймати рішення та відповідати за їх реалі-

зацію. 

Значну роль у розвитку «гнучких навичок» відіграє участь здобу-

вачів вищої освіти у різноманітних студентських творчих та науко-

вих гуртках, виступах на концертах та творчих зустрічах, брейн-

рингах та тренінгах, семінарах та конференціях. 

Конкурсний  
предмет 1 

Конкурсний пре-
дмет 2 

Конкурсний пре-
дмет 3 

Мін. КБ 

на основі повної загальної середньої освіти 

Українська  

мова та література1 
Історія України1 

Математика / 

Іноземна мова2 
140 


