
РЕЦЕНЗIЯ _ ВIДГУК
на ocBiTнbo-HayкoBy програму <(Право>>

СхiдноУкраiнського нацiонального унiверситету iMeHi Володимира Щаля
третього (докторського) рiвня вищоi освiти

за спецiальнiстло 081 <<Шраво>>,

галузi знань 08 <<Право>>

Якiсть юридичноi освiти на сьогоднi с в центрi уваги держави та

профосiЙноi правничоi спiльноти. OcBiTHi успiхи та ocBiTHi траскторii

здобувачiв забезпечують формування особистостi правнйка-науковця,

Такого, rцо буде здатен до захисту прав людини та основоположних свобод,

уТвердження верховенства права, будучи вiдданими принципам людськоi та

професiЙноi гiдностi, справедливостi, piBHocTi, неупередженостi,

незaIJIежностi, спiвпереживання та дотримання високих етичних стандартiв.

OcBiTHbo-HayKoBa програма 081 <<Право>> третього рiвня передбачас,

забезпечення професiйноТ пiдготовки докторiв фiлософii. Завданням

програми с стимулювання самостiйноi та продуктивноi дослiдницькоТ

дiялъностi, пiдтримка фаховоi активностi й прагнення до нових знань,

вiдкритостi до комунiкацii та взасмодiI в рамках мiжнародноi академiчноi

спiльноти. Зрозумiло, що цей piBeHb освiти спрямований на пiдготовку

висококвалiфiкованих науковцiв i викладачiв шJIяхом по€днанюI

цiлеспрямоваЕого структурованого навчання i здiйснення глибинних

наукових дослiджень, що забезпечус високий piBeHb фахових знань i

формуванЕя дослiдницъкоi кульryри, вiдповiдноi свiтовим та свропейським

академiчним стандартам. В процесi навчання за освiтньо-науковою

ПРОЦРаМоЮ вiдбувасться здобуття та конкретизацiя базових знань з

методологii, методики та органiзацiТ написання докторського проекту

ЗдобУвачiв ступеню PhD та використання здобутих BMiHb та навичок для

пiдготовки докторського проекту.

В процесi засвоення ocBiTHboT програми у здобувачiв повиннi також

бути сформованi правозахиснi навички, вмiння працювати самостiйно та у
командi колег за фахом, а також iз залуrенням експертiв з iнших галузей



знань; здатнiсть приймати неупередженi i мотивованi рiшення. Для

здiйснення представництва iHTepeciB осiб в судах, та скJIадення документiв

процесуального характеру важлива така спрямованiстъ ocBiTHboi програми,

як формування у здобувачiв вмiння грамотно i точно формулюватLI та

висловлювати своI позицii, належним чином iх обlрунтовувати; навички

збору i аналiзу iнформацiТ;; здатнiсть визначати iнтереси i мотиви поведiнки

iнших осiб; вмiння примирювати сторони з протиJIежними iнтересами.

Освiтнъо-наукова програма третъого рiвня покликана' забезпечити

компетентнiсть здобувача, його здатнiсть до виконання дiяльностi в галузi

правовоi допомоги, що виявля€ться через знання, розумiння, умiння,

цiнностi, iншi особистi якостi та вiдповiдати сучасним вимогам ринку працi

та викликам, що стоять перед сучасними правниками у рiзних сферах

дiяльностi.

Здобувачi юридичноi освiти повиннi бути готовi до захисту прав

людини та основоположних свобод, утвердження верховенства права, бути

вiдданими принципам людськоi та професiйноi гiдностi, справедливостi,

piBHocTi, неупередженостi, незulлежностi, спiвпереживання та дотримання

високих етичних стандартiв.

Закон Украiни <Про виtцу ocBiTy>> надае роботодавцю право брати

участь у пiдготовцi здобувачiв та розробцi професiйних стандартiв з метою

наближення ocBiTHboi пiдготовки до реалъних потреб суспiльства.
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Загальновiдомо, що завданшIми системи безоплатноi правовоТ

допомоги с захист прав людини шляхом забезпечення рiвного доступу до

правовоТ iнформацii та правосуддя, посилення правових можливостей i

правовоТ спроможностi представникiв соцiалъно вразливих |руп,

територiальних |ромад та спiльнот, правопросвiтництво у територiальних

громадах; надання безоплатноТ первинноТ та вторинноi правовоi допомоги.

Працiвники системи безоплатноТ правовоТ допомоги повиннi усвiдомлювати

соцiалъну важливiсть свосi роботи в сферi захисту прав i свобод громадян.

Тому освiтнъо-наукова програма третього рiвня спецiальностi 081 <Право>> с

дуже важливою з позицiй пiдготовки фахових кадрiв для роботодавцiв -
мiсцевих центрiв з наданш[я безоплатноi вторинноi правовоi допомоги.

пiдготовки здобувачiв третього рiвня ocBiTHbo-

наковоi програми 081 <Право> повнiстю вiдповiдае завданням та цiлям

програми. Комплекс дисциплiн програми дае можливiсть пiдготувати

правника-науковця, який в повнiй Mipi здатен здiйснювати HayKoBi

додслiдження та вести викJIадацьку дiяльнiсть в сферi права.

Графiк навччLльного процесу, перелiк та обсяг нормативних та

вибiркових дисциплiн вiдповiдають структурно-логiчнiй cxeMi пiдготовки

здобувачiв доктора фiлософii за спецiальнiстю <<Право>> i покликанi сприяти

забезпеченню вiдповiдностi програмних результатiв навчаЕня запитам

Севсродонецького мiсцевого центру з надання безоплатноi вторинноТ

правовоТ допомоги як потенцiйного роботодавця.

Ми виявля€мо свою зацiкавленiсть у випускниках СНУ iM. В. Щаля, якi

пiдготовленi фахово до надскладноi правозахисноi роботи.
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безоплатноi вторинноi правово В.Д. Богуш


