
вIдгук
на освiтню програму <Право>

першого (бакалаврського) рiвня вищоi освiти

, за спецiальнiстю 081 кПраво>

галузi знань 08 <Право>

Сьогоднi, розумiючи процеси суттсвих перетворень в ycix сферах

дiяльностi нашоТ держави, зокрема в ocBiTi, зважаючи на НеобхiднiСТЬ

дотримання та реалiзацiТ норм чинного законодавства у цiй сферi перед

закладами вищоТ освiти гIостають ocHoBHi завдання, зокрема, провадження на

високому piBHi ocBiTHboT дiяльностi, забезпечення органiчного поеДНання В

ocBiTHboMy процесi ocBiTHboT, науковоТ та iнновацiйноi дiяльностi, створеННя

необхiдних умов для реалiзацii учасниками освiтнього процесУ ikHix

здiбностей, збереження та примноження мор€Lпьних, культурних, наУкОВИХ

цiнностей i досягнень суспiльства тощо. Вiдповiдно до вимог сьоГоДення

вбачасться, щсl подальший розвиток правничоТ освiти мас бути спрямованиЙ

на пiдготовку правника вiдповiдно до його фуrдаrентальноi ролi

утвердження верховенства права через захист прав i свобод людини.

[Оридичний факультет € структурним пiдроздiлом Схiдноукраiнського

нацiонального унiверситету iMeHi Володимира Щаля, який здiйснюс пiдготОвКУ

здобувачiв вищоТ освiти у Луганському регiонi за сшецiальнiстю 081 <<ПравО>>,

починаючи з 1992 року.

Освiтньо-професiйна програма за спецiальнiстю 08 1 <Право> вiдповiдае

Стандарту вищоТ освiти першого (бакалаврського) рiвня вищоi освiти За

спецiальнiстю 081 <Право> галузi знань 08 <Право> та спрямована на

отримання здобувачами вищоТ освiти таких програмних результатiв навчання,

як соцiально-гуманiтарна ерудованiсiь, дослiдницькi навички, навиЧкИ

комунiкацii, професiйноТ самоорганiзацiя та використання iнформацiЙнИХ

технологiй, праворозумiння та правозастосування.



Запропонована кафелрою правознавства снУ iM. в. Да"пя ocBiTHbo-

професiйна програма першого (бака,чаврського) рiвня вищоI освiти за

спецiальнiстю 081 <Право)) дозволяс забезпечити сучасну та наJIежного рiвня

фахову пiдготовку бакалаврiв права. Слiд зазначити, що TaKi дисциплiни

програми, як: <<Комп'ютернi iнформачiйнi технологiТ>>, <Професiйна

психологiЯ та етика)), <<КонститУuiЙне право та процес)), <Юридичне

дослiдження, аналiз та письмо>>, <<запобiгання корупuiт в державних органахта

органах мiсцевого самоврядування), кФiнансове та податкове право)),

<Корпоративне право)), <<Iнвестицiйне та iнновацiйне право) покликанi

сприяти забезпеченню вiдповiдностi програмних результатiв навчання та

цiлком вiдповiдають запиту Луганського обласного територiального

вiддiлення AIVIKY як потенцiйного роботодавця,

необхiдно з€вначити, Що, усвiдомлюючи важливiсть об'еднання зусиль

щодо створення умов, спрямованих на комrrлексну пiдготовку кадрiв,

органiзацiю та проведення науково-методичних робiт у сферi практичноi

юриспруденцiТ, органiзаuiю профорiснтацiйноТ та методичноТ роботи,

зважаючи на необхiднiсть формування практичних навичок та потребу 
"

пiдвищеннi квалiфiкацii кадрiв днтимонопольного koMiTeTy Украiни, у червнi

2019 року мiж Луганським обласним територiа-гrьним вiддiленням дмку та

сну iM. в.щаля було пiдписано меморандум про взаемодiю та

спiвробiтництво, що передбачас проведення зустрiчей, вiзитiв та робочих

нарад; круглих столiв, спiльних тренiнгiв, ceМiHapiB та iнших ocBiTHix заходiв,

взасмних консультацiй, конференцiй, днiв вiдкритих дверей тощо.

водночас зазначимо, що освiтньо-професiйна програма lrершого

(бакалаврського) рiвня мiстить не цiлком достатнiй обсяг годин для

викладання англiйськоТ мови. KpiM того', iI викладання не с професiйно

спрямованим, що не сприяс пiдготовцi професiонала, здатного до

самостiйного вирiшення рiзноманiтних комунiкативних завдань, що

виникають у процесi професiйноТ дiяльностi. Наразi одним iз завдань сучасноТ

правничот освiти с вироблення та поглиблення BMiHb передбачення



закономiрностей розвитку явиш i прошесiв у природi й суспiльствI пtд час

читаннЯ юридичних TeKcTiB iноземною мовою, зокрема англiйською, Отже,

збiльшення обсяry годин на викладання англiйського мови та водночас

посилення професiйноi компоненти дозволить максим€lJIьно врахувати

специфiку професiйноТ сфери правникiв,

з огляду на вищевикладене слiд зазначити, що рецензована ocBiTHbo-

професiйнаПроГраМаМаснеобхiднiстрУктУрнiтазмiстовнiсклаДовi,мае

самостiйний, творчий характер та вiдбивас сучаснi вимоги до рiвня пiдготовки

бакалаврiв спецiальностi 081 <Право)) галузi знань 08 <Право>,

Голова Луганського обласного

територiального вiддiлення

Антимонопольного KoMiTeTy Украiни Костянтин MCIIIКOB


