
рЕцЕнзIя
на освiтньо-професiйну програму

<Право>
першого (бакалаврського) рiвня вищоТ освiти

за спецiальнiстю 081 <Право>
галузi знань 08 <Право>

Квалiфiкацiя : ступiнь бакалавр
спецiальнiсть Право

Тип диплому та обсяг програми
Заклад вишlоi освiти

Перiод акрелитацii

PiBeHb програми

одиничний, 240 кредитiв СКТС
Схiлноукраiнський нацiональний унiверситет
iMeHi Володимира.Щаля
сертифiкат про акрелиташiю: серiя НД N9l393269,
l1.09.20l7p.
TepMiH лiТ сертифiката - до l липня 2024 року.
Нацiональна рамка квалiфiкачiй УкраТни - 7 piBeHb.

Освiтня гIрограма з пiдготовки бакалаврiв сгIецiальностi 081 <Право>

(надалi - Програма), розроблена кафедрою правознавства Схiдноукраiнського

нацiонального унiверситету iMeHi Володимира Даля, мiстить, зокрема,

вiдомостi про: предметну область та фокус програми; обсяг, орiснтацiю та

особливостi програми; програмнi компетентностi; формулювання

нормативного змiсту пiдготовки через розподiл результатiв навчання; стиль та

методику навчання; форми атестацiТ здобувачiв вищоТ освiти; навчаJIьний план

,гощо.

Освiтньо-професiйна програма складена логiчно, у нiй чiтко

сформульованi орiснтацiя програми. Щекларована мета ocBlTнbolсформульован1 мета та орlснтацlя програми. лекларована мета ocBlTнbol

програми за спецiальнiстю 081 <Право)) - освiтньо-професiйна комплексна

пiдготовка квалiфiкованих, конкурентосгIроможних фахiвцiв у сферi права, з

системними теоретичними та практичними знаннями, умiннями, навичками у

сферi права, здатних успiшно виконувати професiйнi обов'язки за обраною

спецiальнiстю та проводити правничу дiяльнiсть, спрямовану на утвердження

верховенства права та захист прав i свобод людини. Орiснтацiя освiтньоi

Бакалавр права отримуе повну пiдтримку в процесi розвитку здатностей до



абстрактного, логiчного та критичного мислення; вирiшення складних

спецiалiзованих завдань у сферi права з розумiнням природи i змiсту його

основних правових iнститутiв, а також меж правового регулювання рiзних

суспiльних вiдносин; умiння планувати, органiзовувати i контролювати свою

дiяльнiсть; системних знань i розумiнь природи етичних стандартiв правничоi

професiТ.

особливостi та вiдмiнностi програма дозволяс всебiчнО вивчитИ

спешифiку теоретичнот та практичноi сфер права; вивчення правових

дисциплiн та спецкурсiв, якi забезпечують готовнiсть до дiяльностi правника.

Бiльша частина часу гIрисвячена формуванню професiйних компетентностей

шляхом органiзацiт навчання на базi Юридичнот клiнiки (pRo BoNo> та

юридичних служб органiв мiсцевого самоврядування, органiв виконавчот

влади, а також у судах, прокуратурi, адвокатурi, HoTapiaTi тощо.

програма формус бакалаврiв права з новим перспективним способом

мислення, здатних не лише застосовувати засвоснi знання, аJIе й генерувати

HoBi на базi сучасних досягнень правничот науки i практики, а також здатних

займатися науково-дослiдницькою дiяльнiстю, вирiшуючи складнi проблеми

в рiзних галузях юридичнот науки, що передбачас залучення до викладання

дисциплiн та проведення лекцiй локторiв наук зi значним досвiдом науково-

гIрактичноТ та дослiдноТ роботи, провiдних фахiвцiв у рiзних гаJIузях правовоТ

сфери. Перелiченi в Програмi загальнi та спецiальнi компетентностi, а також

програмнi результати навчання не викликають зауважень, с достатнlми для

фахiвчiв цього piBHi пiдготовки.

Важливо вiдзначити, що фахiвчi юридичного факультету,

дотримуючись норм Закону УкраТни uПро виЩу ocBiTy>, стандарту вищоТ

освiти УкраТни за спецiальнiстю 081 <Право)) г€Lлузi знань 08 <Право) для

11ершого (бакалаврського) рiвня вищот освiти, затвердженого наказом мон

Украiни NslЗ79 вiд12.|2.2оl8, Стандартiв i рекомендацiй щодо забезпеченнЯ

якостi в Свропейському просторi вищоТ освiти, iнших документiв, розробили

програму зi спечiальностi <<право>, шо мiстить практично спрямованi курси.



Також слiд наголосити на тому, що у 2019 роцi Програму було доопрацьовано

вiдповiдно до HoBiTHix тенденцiй та рекомендацiй стейкхолдерiв, а саме

включено низку практичних KypciB, зокрема <IОридичне дослiдження, аналiз

та письмо>>, <<Щокази i доказування)), <Право еС та мiжнародний захист прав

людини), <Практика застосування СвропейськоТ конвенцiТ з прав людини та

рiшень еСПЛ)), <Юридичне обгартування та модельнi суловi процесиD,

<Судова практика ССПЛ як джерело нацiонального права)) тощо.

Схiдноукраiнський нацiоншtьний унiверситет iMeHi ВолОдимира Щаля

(м.Ссвсродонецьк) виконус ocHoBHi завдання ВНЗ, а саме: провадження на

високому piBHi ocBiTHboT дiяльностi, забезпечення органiчного по€днання в

ocBiTHboMy процесi ocBiTHboi, науковоi та iнновацiйноТ дiяльностi, створення

необхiдних умов для реалiзацii учасниками освiтнього процесу TxHix

здiбrrостей. Унiверситет, зокрема, юридичний факультет мас в своему арсеналi

потужний, досвiд, кадровий потенцiал та матерiально-технiчну базу, необхiднi

для якiсноi пiдготовки здобувачiв виrцоi освiти в сферi права у Схiдному

регlонl.

Кадрове забезпечення Програми вiдповiдас профiлю дисциплiн, що

викладаються. У викладаннi навчальних дисциплiн беруть участь доктори

наук, професори, кандидати наук, доценти та визнанi спецiалiсти в галузi

права, якi мають певний стаж практичноТ, науковоТ та педагогiчноi роботи.

Важливо вiдзначити практику проведення бiнарних лекцiй науковцiв закладу

з представниками ГТУЮ у Луганськiй областi, участь студентiв в органiзацii

та здiйсненнi заходiв з правовоТ освiти населення, що сприяс пiдготовцi

компетентного фахiвця-правника, здатного ефективно виконувати гrрофесiйнi

функцii та бути комунiкабельним у швидкозмiнних умовах ринку. Таким

чином, освiтня дiяльнiсть opieHToBaHa ца студентоцентровану та

компетентнiстну модель навчання та пiдготовки правника згiдно з

свропейськими стандартами вищоi освiти та правничоi професiТ.

З огляду на вищевикладене Програма Схiдноукраiнського

нацiонального унiверситету iMeHi Володимира Щаля з пiдготовки бакалаврiв



зi спецiальностi 081 <Право>> мiстить yci необхiднi елементи, надас вичерпну

iнформаuiю про змiст та форми реалiзацii освiтнього процесу, плановi

результати та контроль набутих компетентностей.

Програма у uiлому вiдповiдас вимогам до забезпечення якiсноТ

пiдготовки бакалаврiв права. Принципових зауважень до змiсту i форми немас.

Програма може бути застосована в ocBiTHboMy процесi

СхiдноукраТнського нацiон€ulьного унiверситету iMeHi Володимира Даля.
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