081 «Право»
ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України здійснює підготовку
фахівців у галузі знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право» за першим
(бакалаврський) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.
Під час навчання здобувачі вищої освіти послідовно вивчають базові
юридичні дисципліни, а також дисципліни гуманітарної та соціальноекономічної підготовки. Важливим елементом підготовки правників є
навчальна та виробнича практика, яку здобувачі проходять в органах
публічної влади, судах, правоохоронних органах, а також на підприємствах, в
установах та організаціях всіх форм власності.
В інституті працюють висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти,
серед яких: доктори, кандидати наук та юристи-практики. Під час
навчального процесу широко застосовуються мультимедійні та інтерактивні
технології, проводяться майстер-класи із запрошенням практикуючих
юристів.
Здобувачі вищої освіти мають можливість працювати в комп`ютерних
класах з прямим доступом до мережі Інтернет, користуватися сучасною
бібліотекою та читальним залом.
Бакалавр права здатний виконувати професійну роботу і працювати в
установах юстиції та суду, правоохоронних органах, органах виконавчої
влади
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підприємствах, в установах та організаціях, здійснювати адвокатську та
нотаріальну діяльність тощо.
Підготовка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в галузі
знань 08 «Право» формує особистість фахівця, здатного до керівної,
організаційної, методичної, викладацької, аналітичної та дослідницької
діяльності в галузі права. Програмні результати навчання магістра права
передбачають здобуття особою поглиблених теоретичних та практичних
знань, умінь, навичок.

Магістр права може займати посади фахівця, спеціаліста, державного
службовця категорій "А" (вищий корпус державної служби), "Б","В",
патронатної служби всіх рівнів ієрархічної структури органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій,
підприємств усіх форм власності та сфер господарювання; можливість мати
самостійну юридичну практику, пов’язану з наданням юридичних послуг у
якості консультанта, адвоката тощо; можливість брати участь у наукових
дослідженнях в науково-дослідних установах та закладах освіти, займатися
правотворчою,

правозастосовною,

експертно-консультаційною
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організаційно-управлінською діяльністю, а також може продовжувати
навчання за третім освітньо-науковим

рівнем (доктор філософії) 081

«Право».
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висококваліфікованих фахівців у сфері юриспруденції, які володіють
системою знань у галузі права, знайомі з сучасними науковими досягненнями
цієї галузі, можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці
теоретичні постулати та інноваційні методи, здатні до постійного навчання і
самовдосконалення.

