
на освiтньо-професiйну програму

другого (магiстерського) рiвня вищоТ освiти

за спецiальнiстю 081 <Право>

галузi знань 08 <Право>

квалiфiкацiя : ступiнь магiстр

спецiальнiсть Право

Назва закладу вищоi освiти та

структурного пiдроздiлу

Тип диплому та обсяг ocBiTHboi

програми

Наявнiсть акредитацiI

/a

рЕцЕнзш

Щикл/рiвень

Освiтня програма другого (магiстерського) рiвня спецiалъностi 08l

СхiдноукраiЪський нацiона_ilьний унiверситет

iMeHi Володимира Даля, кафедра правознавства

Щиплом магiстра, одиничний, 90 кредитiв

еКТС, TepMiH навчання - 1 piK 5 мiсяцiв

Акредитачiйна комiсiя MiHicTepcTBa освiти i

науки УкраiЪи; сертифiкат про акредитацiю:

серiя Н! Jф1391292. TepMiH дii - до 1 липня

2024 року.

Нацiона-пьна paN{Ka кваrriфiкацii (НРК) 8

piBeHb. !ругий (магiстерський) piBeHb,

вiдповiдае восьмому квалiфiкацiйному рiвню

Нацiональноi рамки квалiфiкацiй Украiни.

<Право> галузi знань 08 <Право) (надалi - Програма), розроблена кафедрою

ПраВоЗнавства СхiдноукраiЪського нацiонального унiверситету iMeHi

Володимира ,Щаля, мiстить, зокрема, вiдомостi про: предметну область та

фОКУс Програми; обсяг, орiентацiю та особливостi програми; програмнi

КоМПетентностi; формулювання нормативного змiсту пiдготовки через

РОЗподiл реЗультатiв навчання; стиль та методику навчання; форми атестацii

здобувачiв вищоi освiти; навч€lJIьниЙ план тощо.

Освiтньо-професiйна про|рама складена логiчно, у нiй чiтко

сформульованi мета та орiентацiя програми. Щекларована мета ocBiTHboi



ВИСОКОКВалiфiкованих, конкурентоспроможних фахiвцiв у сферi TeopiT та

ПРаКТИКИ ПРаВа, з поглибленими теоретичними та практичними знаннями,

Умiннями, навичками у сферi права, здатних використовувати загальнi засади

МеТОДОлОгii ПравничоТ професiЙноi дiяльностi, проводити професiйну

Дiяльнiсть, спрямовану на утвердження верховенства права та захист прав i

СвОбоД лЮдини в умовах адаптацii нацiонального законодавства до

европеЙських стандартiв, а також формування iнших компетентностей,

Достатнiх для ефективного виконання завдань iнновацiйного характеру

вiДповiдного рiвня правничоi дiяльностi, - е такою, що вiдповiдае суспiльнiй

потребi щодо змiсту пiдготовки фахiвцiв значеноi спецiальностi.

Основний фокус програми - форrування та розвиток професiйноi

компетентностi для здiЙснення дослiдницькоi та практичноi дiяльностi у галузi

права. Орiентацiя ocBiTHboT програми - освiтньо-професiйна з наголосом на

практичну компоненту. Бiльша частина часу присвячена формуванню

професiйних (спецiальних) компетентностей, поглиблених теоретичних та

ПракТиЧних знань, yMiHb, навичок, а саме: знання основ TeopiT та фiлософii

права, структури та стандартiв правничоi професii та Ti ролi у суспiльствi;

вмiння грамотно i точно формулювати та висловлювати своi позицii,

н€LПежНим чином ik обrрунтовувати; навички збору i аналiзу iнформацii;

вмiння працювати самостiйно, працювати у командi колег за фахом, а також iз

заJI}п{енням експертiв з iнших галузей знань; здатнiсть приймати неупередженi

i мотивованi рiшеншI; здатнiсть визначати iнтереси i мотиви поведiнки iнших

осiб; вмiння примирювати сторони з протилежними iнтересами; здатнiсть

учитися; прагнення до утвердження академiчноТ доброчесностi. Решта часу

вiдводиться для здобуття поглиблених знань за рахунок вивчення заг€шIьних та

унiверсальних KypciB i отримання практичних навичок, пов'язаних з

плануванням та здiйсненням професiйноi дiяльностi у галузi права.

Визначенi у Програмi загальнi та спецiальнi компетентностi, а також

ПроГрамнi результати навчання не викJIикають зауважень, е достатнiми для

пiдготовки фахiвцiв другого (магiстерського) рiвня.



Щотримуючись норм Закону УкраiЪи <Про виЩу ocBiTy>>, Стандартiв i

рекоменДацiй щодо забезпечення якостi в европейському просторi вищоi

освiти тощо, науково-педагогiчнi працiвники юридичного факультету

розробили освiтню програму зi спецiальностi <<право>>, що мiстить практично

спрямованi курси, а саме: <<Сучаснi проблеми конституцiйного прав41),

<проблеми Teopii права та юридичноi практики)>, <публiчне та приватне право

в европейському Союзi>>, <корпоративнi вiдносини у господарських

товарисТвах), <Порiвняльний аналiз юридичних систем), '<Органiзацiя

юридичноi роботи>, KApplication to European Court of Human Rights l
звернення до европейського суду з прав людини), <<захист прав людини в

ПеРiОД ЗбРОЙних конфлiктiв>>, <<Застосування практики ССПЛ у цивiльному

СУДОЧИНСТВi>>, <Практикум з кримiналiстики>) тощо. Саме цi курси дозволяють

опановувати навички правничого мислення, вирiшення проблем, арryментацii

Та КРИТиЧного мислення, пiдготувати студентiв до практики у правничiй

ПРОфеСii Та Досягнути в ocBiTHboMy процесi балансу Teopii та практики.

залуrення до освiтнього процесу практичних працiвникiв судових та

правоохоронних органiв, практикуючих правникiв, а також використання в

навч€LIIьних лабораторiй, зокрема, КримiналiстичноТ лабораторii та Правовоi

ЛабОРатОРii клiнiчних методiв навчання (PRO BONO) сприяс якiсному

викладанню вищезазначених KypciB.

СЛiД вiдЗначити, що дисциплiни навч€uIьного плану, наведенi в

ПРОгРамi, були розробленi пiсля консультацiй з фахiвцями Головного

ТеРИТОРiального управлiння юстицii у Луганськiй областi. Зокрема, до циклу

фаХОвих Дисциплiн було включено англомовний курс <Application to

European Соurt of Нumап Rights / Звернення до €вропейського суду з прав

ЛЮДИНИ)), Що Дае змогу говорити про якiсну змiну пiдходiв до викладання

аНГЛiЙськоi мови студентам-правникам в унiверситетi, дозволяе вивчити

аНГЛiЙСЬКУ Мову, як мову мiжнародного академiчного спiлкування та

СфОРМУвати професiйнi компетентностi щодо захисту прав i свобод людини,

зокрема в мiжнародних iнституцiях (еСПЛ).



програма формуе магiстрiв права з новим перспективним способом

МИСЛеННя, ЗДатних не лише застосовувати засвоснi знаннrI, але й генерувати

HoBi на базi с1,.lасних досягнень правничоi науки i практики, а також здатних

ЗаЙматися науково-дослiдницькою дiяльнiстю, вирiшуючи складнi проблеми

в рiзних г€lлузях юридичноТ науки.

СхiдноукраiЪський нацiональний унiверситет iMeHi Володимира Щаля,

ЗОКреМа, юридичний факультет, мас в свосму арсеналi досвiд, потужний

КаДРОВиЙ потенцiал та матерiально-технiчну б*у, необхiднi- для якiсноi

пiдготовки здобувачiв вищоТ освiти в сферi права у Схiдному регiонi Украiни.

кадрове забезпечення Програми вiдповiдае профiлю дисциплiн, що

викладаються. Що освiтнього процесу за другим (магiстерським) piBHeM

СПеЦiальностi 081 <Право) зulлученi доктори наук, професори, кандидати наук,

ДОценТи та фахiвцi у галузi права, якi мають певниЙ стаж практичноТ, науковоi

Та ПеДаГогiчноi роботи. Як позитивну тенденцiю слiд вiдзначити практику

стажування здобувачiв вищоi освiти у ГТУЮ у Луганськiй областi вiдповiдно

ДО МеМоранДУму про спiвпрацю, що сприяс пiдготовцi компетентного

фахiвця-правника, здатного ефективно виконувати професiйнi функцiТ та бути

комунiкабельним у швидкозмiнних умовах ринку.

з огляду на вищевикладене Програма Схiдноукратнського

нацiонального унiверситету iMeHi Володимира Даля другого (магiстерського)

рiвня спецiальностi 081 <Право> галузi 081 <Право>> мiстить yci необхiднi

елементи, надас вичерпну iнформацiю про змiст та форми реалiзацiт

ОСвiтнього процесу, плановi резулътатитаконтроль набутих компетентностей.

Програма у цiлому вiдповiдае вимогам до забезпечення якiсноi

ш

пiдготовки магiстрiв права. Принципових зауваженъ до змiсту i форми немае.

Програма може бути застосована в ocBiTHboMy процесi

Схiдноукраiнського нацiонального yHi итету iMeHi Володимира,Щаля.

начальник

управлiння

0ё -G. eo/ola ,

Голов

юстицiТ у Тетяна ФIЛАТоВА


