
ВІДГУК  
на освітню програму 081 — Право (ОС «магістр») 

від Золотаря Степана Андрійовича, випускника СНУ ім. В. Даля 2019 року, 
який зараз працює аналітиком в Асоціації українських моніторів  
дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів 

 

Завдяки запровадженню перехресного вступу та єдиного фахового 
вступного випробування для вступу на магістерські програми з права, у 2017 
році, маючи диплом бакалавра з історії, я отримав можливість стати правником. 
І магістерська програма з права СНУ ім. В. Даля вразила мене своєю 
відкритістю, адже вона була однаково доступна та зрозуміла як для студентів, 
що мають ступінь бакалавра з права, так і для тих, хто здобував до цього вищу 
освіту за іншими спеціальностями.  

Дуже важливим для правника є розуміння духу та філософії права, адже 
норми права є динамічними і можуть, як показує практика, досить швидко та 
іноді непередбачувано змінюватись. Втім, вся освітня програма вчить розуміти 
право як систему регулювання суспільних відносин, а не нагромадження 
закріплених в законах норм.  

Освітня програма сама по собі є досить гнучкою, і цим навчала нас — 
студентів, гнучкости. Нестримний потік конференцій, відкритих лекцій, 
майстер-класів, зустрічей з представниками органів влади — все це мотивує 
розвиватися.   

Навчальна складова також дає можливість в подальшому обирати майже 
будь-який напрям для роботи, і я це зрозумів на власному прикладі. Обравши 
під час навчання цивільно-господарську траєкторію освітньої програми, після 
випуску з університету я почав працювати у сфері кримінальної юстиції, і знань 
та навичок, здобутих в університеті, вистачило, щоб швидко адаптуватись до 
нових реалій роботи.  

Нічого б з цього не стало можливим без висококваліфікованих 
викладачів, які працюють на юридичному факультеті. Важко навіть когось 
відзначити — всі вони заслуговують на подяку. 

Я дуже вдячний колективові юридичного факультету СНУ ім. В. Даля за 
якісно сформовану програму, яка готує до професійного життя. Також хочу 
відзначити відкритість та студентоорієнтованість навіть на етапі формування 
програми — мене залучали до фокус-групи із її вдосконалення, і приємно 



бачити, що нинішні студенти навчаються за планами, сформованими в 
результаті спільних багатогодинних обговорень. 

Хочу порадити рідному факультетові не спинятися на досягнутому — 
наразі магістерська програма з права є однією з найсильніших серед тих, що 
мені відомі. Втім, складні умови, в яких працює університет, потребують 
пошуку нових способів залучення сильних абітурієнтів. Можливо, це будуть 
спільні програми з іншими університетами, як в Україні, так і поза її межами. 
Втім, вже зараз ця освітня програма є конкурентною та прогресивною.  

Крім цього, вважаю важливим порекомендувати всьому університету 
приділити увагу розвиткові м’яких навичок (soft skills) у студентів, адже без 
них наразі майже неможливо знайти собі місце як на ринку праці, так і в 
суспільстві загалом.  

Вірю, що Східноукраїнський національний університет імені Володимира 
Даля випустить зі своїх стін ще не один десяток кваліфікованих правників, які 
своєю щоденною працею змінюватимуть Україну на краще. 
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