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Схiдноукраiнського нацiонального унiверситету iMeHi Володимира Щаля
першого рiвня вищоi освiти за спецiальнiстю 081 <<Право>>,

галузi знань 08 <<Право>>

В сучасних умовах згiдно з Концепцiею реформування юридичноi

освiти головним завданням юридичноi освiти е формування

компетентностей, необхiдних для розумiння природи i функцiйЪрава, змiсту

теоретичних засад (доктрин), принципiв i основних юридичних iнститутiв,

застосування права, а також меж юридичного регулювання рiзних суспiльних

вiдносин.

Здобувачi юридичноi освiти повиннi бути готовi до захисту прав

людини та основоположних свобод, утвердження верховенства права, будучи

вiдданими принципам людськоi та професiйноi гiдностi, справедливостi,

piBHocTi, неупередженостi, незалежностi, спiвпереживання та дотримання

високих етичних стандартiв.

Освiтньо-професiйна про|рама покликана забезпечити

компетентнiсть здобувача, його здатнiсть до виконання певного виду

дiялъностi, що виражаеться через знання, розумiння, умiння, цiнностi, iншi

особистi якостi та вiдповiдати с}цасним вимогам ринку працi та викJIикам,

що стоять перед сучасним демократичним суспiльством, глобалrьним

тенденцiям розвитку та завданням професiйноТ дiяльностi правникiв у рiзних

сферах дiялъностi. Тому тiльки якiсно розроблена освiтня програма здатна

зробити можливим досягнення вищепозначених цiлей.

<Про вищу ocBiry>> передбачено правоНормами Закону

роботодавцiв розробляти професiйнi стандарти, а також брати участь у

пiдготовцi здобувачiв з метою наближення ocBiTHboi пiдготовки до реальних

потреб суспiльства. В результатi TaKoi спiвпрацi унiверситету, роботодавця

та студента стас можливим формування як Грунтовних теоретичних знань,

так i практичних компетентностей майбутнiх правникiв. ВзаемодЙ



Севсродонецького мiсцевого центру з надання вторинноТ правовоi допомоги
та здобувачiв ocBiTHboi програми 081 <<Право>> Схiдноукраiнсъкого

нацiонального унiверситету iMeнi Володимира Щаля здiйснюсться у виглядi

стажувань та практик, сумiсного консультування клiентiв ЮК KPRO BONO)
тощо. Також наявнiсть в освiтнiй програмi дисциплiни <<основи юридичнот

клiнiчноi практики)) забезпечуе суттеве посиленнrI практичноi складовоi

навчання.

ГОЛОВНа мiсiя системи безоплатноi правовоi допомоги iKpaiHi - це

захист прав людини шJUIхом забезпечення рiвного доступу до правовоi

iнформацii та правосуддя, посилення цравових можJIивостей i правовоТ

ctlpoМoжHocTi предстаВникiв соцiально вразливих |руп, територiilJlьних

громаД та спiльНот. оснОвними завданнrIми мiсцевих центрiв з наданшI

безоплатноi вторинноi правовоi допомоги е правопросвiтництво у
територiальних громадах; наданнrI безоплатноi первинноi правовоТ

допомоги; забезпечення доступу до безоплатноi вторинноi гrравовоi

допомоги; та наданнrI безоплатноi вторинноi правовоi допомоги. Якщо

говорити про професiйну мотiвацiю працiвникiв мiсцевих центрiв з надання

безоплатноi вторинноi правовоi допомоги, то варто розумiти, що мова йде

про духовний та освiтнiй розвиток особистостi та певний, досить високий

рiвенъ професiоналiзму. Таке положення справ пов'язане з усвiдомленням
суспiльноi значущостi роботи В сферi захисту прав i свобод громадян, Що

проводять працiвники мiсцевих центрiв з наданнrI безоплатноi вторинноi

правовоi допомоги. Тому освiтня програма 081 <ГIраво) е дуже важливою з

позицiй пiдготовки фахових кадрiв для роботодавцiв - мiсцевих центрiв з

наданнrI безоплатноi

Рецензована

вторинноi правовоi допомоги.

проектною групою Схiдноукраiнського нацiонального унiверситету iMeHi

володимира Даля та спрямована на студентоцентроване навчання,

проблемно-орiснтоване навчання, електроннс навчання, саI\dонавчання та

освiтньо-професiйна rrрограма <Право> розроблена



навчання через проведення практик i виконання наукових робiт у галузi

права.

Навчальний план пiдготовки

програми кПраво> повнiстю вiдповiдае

програми. Фаховi компетентностi маютъ

бути використанi у професiйнiй дiяльностi майбутнiх правникiв.

графiк навчzlJIьного процесу, перелiк та обсяг нормативних та

вибiркових дисциплiн вiдповiдаютъ структурно-логiчнiй cxeМi пiдготовки

здобувачiв вищоi освiти за спецiальнiстю <<право>> i покликанi сприlIти

забезпеченню вiдповiдностi програмних резулътатiв навчання запиту

Ссвсродонецького мiсцевого центру з наданнrI безоплатноТ вторинноi

правовоi допомоги як потенцiйного роботодавця.

таким чином, ми демонструсмо свою зацiкавленiсть у випускниках

юристах снУ iM. В. Щаля, якi пiдготовленi фахово до реrLпъного сприйняття

Bcix складноцдiв майбутньоi правозахисноТ роботи,
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