
Магістр з права 

Рівень вищої освіти : другий (магістерський) 

Кваліфікація, що присвоюється: Магістр з права 

Рівень кваліфікації: Магістр з права 

Спеціальні вимоги до зарахування  

Немає. Загальні вимоги для ЧНУ. Зарахування абітурієнтів студентами 

магістерської програми відбувається на підставі отримання ступеню 

бакалавра з права. 

Вимоги і положення до кваліфікації: 

Здача усіх іспитів, заліків, проходження практик передбачених 

освітньо-професійною програмою підготовки магістра за фаховим 

спрямуванням «Право» у ЧНУ ім. Петра Могили, написання та захист 

магістерської роботи. 

Профіль програми 

На юридичному факультеті діє магістерська програма (1 рік, 6 місяців), 

що відповідає українським державним і сучасним західним стандартам вищої 

освіти, розробленим у рамках Болонського процесу. Навчання зорієнтоване 

на поглиблене опанування академічних знань та розвиток креативних 

навичок їх застосування на практиці. Навчальний план поєднує дисципліни 

вітчизняної освітньої моделі напряму «Право» та адаптовані навчальні 

дисципліни європейських та американських моделей правничих шкіл. В 

університеті створено умови для ефективного розвитку та поглиблення знань 

англійської мови. 

Переважну більшість навчальних дисциплін забезпечено авторськими 

робочими програмами, які містять теми лекційних, семінарських та 

практичних занять, регламент самостійної роботи студентів, засоби та методи 

контролю знань, перелік рекомендованої літератури. 



Сьогодні завдяки залученню висококваліфікованого професорсько-

викладацького складу є можливість говорити про забезпечення студентів 

високим рівнем теоретичних знань. Плануючи та організовуючи навчально-

виховний процес,  колектив ставить за мету вирішення проблеми 

відповідності якості освіти сучасним вимогам суспільства.  

Кафедрами впроваджуються в навчальний процес сучасні освітні 

технології. Зокрема, використовуються технології активного навчання, 

технології модульного навчання, технології роботи в малих групах, 

технології співробітництва, метод проектів, технології проблемного 

навчання, що дає можливість активізувати участь студентів у навчально-

виховному процесі. 

Приділяючи значну увагу саме вищезазначеним формам навчання, 

викладачі кафедр розробили з кожної дисципліни навчально-методичні 

матеріали, до яких входять не лише вказівки до практичних і семінарських 

занять, а також вказівки до організації самостійної роботи та додаткові 

завдання, які мають практичне спрямування й наближені до майбутньої 

професійної діяльності.  

Викладачі факультету застосовують у навчальному процесі сучасні 

методи і технології навчання (проблемно-пошуковий метод, комп’ютерні 

технології, метод кейсів, рейтингову систему оцінювання знань, організацію 

самостійної роботи впродовж усього навчального року, тестові технології), 

які базуються на дидактичних принципах доступності, системності, 

послідовності, наочності, активності, самостійності, зв’язку з практикою, 

життям. Аудиторні заняття (лекції, семінари, практикуми) поєднуються із 

самостійною роботою студентів, яка включає в себе підготовку доповідей, 

повідомлень, науково-пошукових робіт, інформаційних довідок, складання 

зразків ділових документів тощо. 

 



Ключові результати навчання  

1. Знання з предметної сфери 

  компетентність у загальнотеоретичних проблемах, питаннях філософії 

права, нормотворення та правозастосування, глибоке розуміння принципу 

верховенства права та проблем його реалізації в Україні; 

  обізнаність і компетентність щодо європейського права та проблем 

гармонізації законодавства України з огляду на оголошений країною курс на 

євроінтеграцію. 

  уміння застосовувати абстрактні загальнотеоретичні принципи й 

інститути права (верховенство права, принцип пропорційності, соціологічне 

праворозуміння), а також сучасну джерельну базу (практика європейського 

суду з прав людини, загальні принципи права) для обґрунтування практичних 

завдань галузі спеціалізації та врегулювання конкретних прикладних питань, 

так само як і для доктринальної розробки теоретичних концептів. 

2. Когнітивні уміння та навички з предметної сфери 

 здатність використовувати професійно-профільовані знання й 

практичні навички з неюридичних дисциплін (філософії, методології наук, 

психології) при вирішенні правових питань; 

 розвиток критичного мислення щодо основних юридичних проблем і 

доктринальних концептів, формування власної обґрунтованої позиції щодо 

проблематичних та неоднозначних тверджень у юридичній науці та практиці; 

 педагогічні знання, уміння та навички, зокрема щодо підготовки лекцій 

та ведення семінарських занять, підготовки робочих тематичних планів тощо; 

 навички комунікації зі студентами в якості викладача. 

3. Практичні навички з предметної сфери 

 здатність займатись науково-дослідницькою діяльністю на належному 

рівні із використанням широкого масиву джерельної бази, зокрема 

авторитетних джерел європейської правової традиції, а також із 



застосуванням ефективних методів осмислення й обробки інформації, аналізу 

її істинності та прийнятності до застосування в конкретних доктринальних чи 

фахово-прикладних умовах; 

 здатність до нормотворчої діяльності – з огляду на навички 

правозастосування й використання принципу верховенства права, а також 

захисту прав і свобод людини і громадянина; 

4. Загальні уміння та навички 

 належний рівень знання й вільне володіння українською та 

англійською юридичною термінологією; 

 уміння ефективно працювати над систематизацією, обробкою та 

належним джерельним оформленням матеріалу при підготовці наукової 

праці; 

 навички у сфері методології науки, психології та педагогіки; 

 

Асистенська та переддипломна практики 

Практика студентів організовується згідно з «Положенням про 

проведення практики студентів» та програм практик. Практична підготовка 

студентів проводиться щорічно. Згідно з навчальним  планом ОКР «Магістр», 

передбачена асистентська та переддипломна практики. Для кожного виду 

практики розроблені окремі програми. Ці програми містять розділи, які 

розкривають мету і зміст практики, регламентують порядок організації, 

керівництво і проходження практики, розкривають структуру та вимоги до 

оформлення звітів студентів, форми контролю якості проходження 

студентами практики.  

Студенти юридичного факультету проходять практику відповідно до 

довгострокових угод: в управлінні юстиції, банках, підприємствах та 

установах різних форм власності, в органах державної влади та місцевого 

самоврядування, а також у вищих навчальних закладах. Окремо необхідно 



відмітити, що факультетом  налагоджено зв’язки із судами загальної 

юрисдикції, які є базами проходження практики студентів. Працівники судів 

надають суттєву допомогу у набутті майбутніми фахівцями практичних 

навичок та закріпленні теоретичних знань отриманих на заняттях. 

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки 

Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань» ЧНУ ім. Петра 

Могили. 

Вимоги до випуску 

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно захищена 

магістерська робота 

Форма навчання: Денна 

Дисципліни, що викладаються в межах підготовки спеціальності: 

В цілому викладання 21 дисципліни, згідно з навчальним планом 

підготовки магістрів, забезпечується професорсько-викладацьким складом 

юридичного факультету та університету загалом. Навчальним планом 

передбачено вивчення таких дисциплін, як: Педагогіка вищої школи та 

методика НДР, Філософія права, Юридична компаративістика, Проблеми 

психології в юриспруденції, Загальне і процесуальне документування, 

Адвокатська діяльність, Право інтелектуальної власності, Теорія 

адміністративно-процесуального права, Цивільний захист та охорона праці в 

галузі, Деліктні зобов’язання в цивільному праві, Самоорганізація та 

відповідальність юриста, Правове регулювання соціального захисту, 

Договори у нотаріальній діяльності, Діяльність органів юстиції, Цивільно-

праве регулювання договірних відносин, Правове регулювання обігу цінних 

паперів, Організація діяльності місцевих державних адміністрацій, 

Міжнародний комерційний арбітраж, Правове регулювання банкрутства, 

Інформаційне право, Адміністративна відповідальність. 

 


