
РЕЦЕНЗIЯ_ВЦГУК
НА OCBITHЬO_HAYKOBY ПРОГРАМУ ПIДГОТОВКИ

(ПРАВо>

Галузь знань 08 <Право>

Спецiальнiсть 08 1 <Право>

Заклад вищоi освiти та структурний пiдроздiл - СхiдноукраiЪський

нацiональний унiверситет iMeHi Володим ира Щаля. кафедра правознавства

Ступiнь вищоТ освiти та назва квалiфiкацii доктор фiлософiТ, доктор

фiлософii зi спецiальностi <Право>

Тип диплому та обсяг ocBiTHboT програми - диплом доктора фiлософii,

одиничний, ocBiTHbo-HayкoBa, 40 кредитiв СКТС / 4 роки

Вiдомостi щодо здiйснення ocBiTHboT дiяльностi у сферi вишоi освiти

наказ МОН JYs707 вiд 23.06.2016р.

Щикл/рiвень Нацiональна рамка квалiфiкацii (НРК) - 9 piBeHb, EQ-

ЕНЕА - третiй цикл, EQF LLL - 9 piBeHb. Третiй (освiтньо-науковий) piBeHb

вищоi освiти вiдповiдас дев'ятому рiвню НацiональноТ рамки квалiфiкацiй

Украiни

Освiтня програма з пiдготовки доктора фiлософiТ спецiальностi 081

<Право> (rадалi Програма). розроблена кафелрою правознавства

Схiдноукраiнського нацiонального унiверситету iMeHi Володимира Даля,

мiстить, зокрема, вiдомостi про: предметну область та фокус програми; обсяг,

орiентацiю та особливостi програми; програмнi компетентностi;

формулювання нормативного змiсту пiдготовки через розподiл результатiв

цавчання; стиль та методику навчання; форми атестацii здобувачiв вищоТ

освiти; навчальниЙ план тощо. Орiснтацiя Програми ocBiTHbo-HayкoBa.

Щослiдницька та практична складова с невiд'смними при розробцi нових чи

вдосконаJIеннi iснуючих нормативно-правових aKTiB.

Програма складена логiчно. У нiй чiтко сформульованi мета та

орiентацiя програми. Щекларована мета Програми освiтньо-наукового рiвня за



спецiальнiстю 08l <право> - комплексна пiдготовка висококвалiфiкованих
науковцiв у сферi правовот науки та практики, з новими поглядами та
способом мислення щодо адаптацii нацiонального законодавства до
свропейського та до вимог ст€}JIого розвитку, здатних tIроводити HayKoBi
дослiдження, спрямованi на економiчне самопосилення держави та
протистояння загрозам нацiонального та економiчного cyBepeHiTeTy нашоТ
краТни, - с такою, Що вiдповiдас суспiльнiй потребi щодо змiсту пiдготовки
професiоналiв зазначеноТ спецiальностi.

Компетентностi, якi формус Програма, а також програмнi результати
навчання € достатнiми для професiоналiв цього piBHi пiдготовки. Програмнi
компетентностi подiленi на загальнi та спецiальнi (фаховi, предметнi) та
найбiльш вiдповiдають запропонованiй програмi. Професiйнi компетентностi
носять практичний характер та можуть бути використанi у професiйний
дiяльностi.

Навчальний план пiдготовки ocBiTHbo-HayKoBoT програми повнiстю
ВiДПОВiДаС MeTi Та ЗаВДаННям Програми. Важливо зазначити, що дисциплiни
навчального плану, наведенi у Програмi, вiдображають aKTyaJIbHi для галузi
права теми та були розробленi пiсля консультацiй з науковцями та фахiвцями
головного територiа,тьного управлiння юстицiт у Луганськiй областi, зокрема,
серед циклу фахових дисциплiн зазначенi - <Юридична TexHiKa>,
<Законодавство УкраIни в KoHTeKcTi евроiнтеграцiТ>.

послiдовнiсть вивчення дисциплiн, перелiк та обсяг обов'язкових та
вибiркових дисциплiн циклiв загальнот та фаховот, загаJIьнонауковоi i мовноi
пiдготовки вiдповiдають структурно-логiчнiй cxeMi пiдготовки здобувачiв
ВИЩОi ОСВiТИ За СПеЦiаЛЬНiСТЬ 081 <Право> i покликанi сприяти забезпеченню
вiдповiдНостi проГрамниХ результатiв навчання запитам стейкхолдерiв.

кадрове забезпечення Програми вiдповiдас профiлю дисциплiн, що
викладаються, Схiдноукратнський нацiональний унiверситет iMeHi
Володимира !аля мае досвiд та потужний кадровий потенцiал та матерiально-



технiчну базу, необхiднi для якiсноi
сферi права у Луганському регiонi.

отже, Програма Схiдноукраiъського нацiонального унiверситету iMeHi
Володимира Щаля зi спецiальностi 081 <Право) гЕLлузi знань 08 <Право)) для
третього (освiтньо-наукового) рiвня вищоТ освiти мiстить yci необхiднi
елементи, надас вичерпну iнформацiю про змiст та форми реалiзацiт
освiтнього процесу, плановi результати та контроль набутих компетентностей.

програма У цiлому вiдповiдас вимогам до забезпечъння якiснот
пiдготовки фахiвцiв докторiв фiлософiт з права. Принципових зауважень до
змiсту i форми немае.

Програма може бути застосована

Схiдноукраiнського нацiон€шьного унiверситету

пiдготовки здобувачiв вищоi освiти в

в ocBiTHboMy процесi

iMeHi Володимира Щаля.
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