
рЕцЕнзlя_ вIдгук
на освiтньо-професiйну програму <<Право>>

СхiдноукраiЪського нацiонального унiверситету iMeHi Володимира Щаля
ДРУГОГО (магiстерського) рiвня вищоi освiти за спецiальнiстю 081

<<Право>>,

галузi знань 08 <<Право>>

Безоплатна вторинна правова допомога - вид державноi гарантii, Що

поляга€ у cTBopeHHi рiвних можливостей для досryпу осiб до правосуддя, i
включа€ TaKi види правових послуг, як захист СсвсроденецЙий мiсцевий

центр безоплатноi вторинноi правовоi допомоги спрямовуе свою дiяльнiсть
на забезпечення рiвного доступу до правосуддя, щоб громадяни могли

реалiзувати свос право на захист та правову допомогу. Ще сприяс зростанню

довiри до системи безогlлатнот правовоi допомоги та взагалi до державних

iнституцiй. Пiдготовка кадрiв для системи безоплатноi правовоi допомоги е

важJIивим державним завданнrIм.

освiтньо-професiйна програма 081 <Право) дtr}угого (магiстерського)

рiвня передбачас здобуття особою, яка навчаеться, поглиблених теоретичних

та практичних знань, yMiHb, навичок, а саме: розвиток здатностi до

абстрактного, логiчного та критичного мислення, до творчого мислення i
генерування нових iдей, до аналiзу i синтезу; умiння планувати,

органiзовувати i контролювати свою дiяльнiстъ тощо. В процесi засвосння

ocBiTHboT проIрами у здобувачiв повиннi також

правозахиснi навички, вмiння працювати самостiйно та

бути сформованi

у командi колег за

фахом, а також iз залl"rенням експертiв з iнших га_гrузей знанъ; здатнiсть

приймати неупередженi

представництва iHTepeciB

процесуального характеру

i мотивованi рiшення. ,.Щля здiйснення

осiб в судах, та складення документiв

важлива така спрямованiсть ocBiTHboi програми,

ЯК фОРМУВання у здобувачiв вмiння грамотно i точно формулювати та

висловлювати своТ позицii, нrUIежним чином iх обгрунтовувати; навички

ЗбОРУ i аналiзу iнформацii; здатнiсть визначати iнтереси i мотиви поведiнки

iнших осiб; вмiння примирювати сторони з протилежними iнтересами.



Освiтньо-професiйна програма пiдготовки магiстрiв покликана

забезпечити компетентнiсть здобувача, його здатнiсть до виконаннrI певного

виду дiяльностi, що виража€ться через знання, розумiння, умiння, цiнностi,

iншi особиотi якостi та вiдповiдати сучасним вимогам ринку працi та

викJIикам, що стоять перед сучасним демократичним суспiльством,

глобалъним тенденцiям розвитку та завданням професiйноТ дiяльностi

правникiв у рiзних сферах дiяльностi.

Здобувачi юридичноi освiти повиннi б)"г" готовi до захисту прав

людини та основоtIоложних свобод, утвердження верховенства права, будучи

вiдданими принципам людськоi та професiйноi гiдностi, справедливостi,

piBHocTi, неупередженостi, незаJIежностi, спiвпереживання та дотримання

високих етичних стандартiв.

Нормами Закону кПро вищу ocBiTy> передбачено право роботодавцiв

розробляти професiйнi стандарти, а також брати участь у пiдготовцi

здобувачiв з метою наближення ocBiTHboi пiдготовки до реzшьних потреб

суспiлъства. В результатi TaKoi спiвпрацi унiверситету, роботодавця та

студента стас можливим формування як грунтовних теоретичних знань, так

i .rрактичних компетентностей майбутнiх правникiв. Взаемодiя

Севсродонецького мiсцевого центру з надання вторинноi правовоТ допомоги

та здобувачiв освiтньо-професiйноi (магiстерськоi) програми 081 <<Право>

Схiдноукраiнського нацiонального унiверситету iMeHi Володимира fiаля

здiЙснюеться у виглядi cyMicHoi розробки процесуiLаьних документiв,

сумiсного консультування клiентiв ЮК (PRO BONO) та зчшучення

здобувачiв до обговореннrI питань представництва в судах тощо.

Основними завданнrIми мiсцевих центрiв з наданшI безоплатноi

ВТОринноi правовоi допомоги € правопросвiтництво у територiаJIьних

ГРОМаДах; надання безоплатноТ первинноi правовоТ допомоги; забезпечення

ДосТупу до безоплатноТ вторинноi правовоi допомоги; та надання безоплатноТ

ВТоринноТ правовоi допомоги. Головна мiсiя системи безоплатноТ правовоТ

ДоПоМоги УкраiЪi - це захист прав людини шляхом забезпеченнrI рiвного



допомоги.
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доступу до правовоi iнформацiT та правосуддя, посиленнrI правових

можливостей i правовоi спроможностi представникiв соцiально вр€вливих

|руп, територiаJIьних громад та спiльнот. Працiвники системи безоплатноi

правовоТ допомоги повиннi усвiдомлювати соцiальну важливiстъ свосi

роботи в сферi захисту прав i свобод громадян. Тому освiтня програма 081

кПраво> е д}же важливою з позицiй пiдготовки фахових кадрiв для

роботодавцiв - мiсцевих центрiв з надання безоплатноi вторинноi правовоi

освiтньо-професiйна програма кПраво>> розроблена

Схiдноукраiнського нацiона-гlьного унiверситету iMeHi

та спрямована на студентоцентроване навчання,

проблемно-орiснтоване навчання, елекц)онне навчання, самонавчання ,га

виконання наукових робiт у галузi права.

Навчальний план пiдготовки магiстрiв освiтньо-професiйноi програми

08l <Право>> повнiстю вiдповiда€ завданням освiтнъо-професiйноТ програми.

Фаховi компетентностi мають практичне спрямування i можутъ бути

використанi у професiйнiй дiяльностi майбутнiх правникiв.

Графiк навчЕlJIьного процесу, перелiк та обсяг нормативних та

вибiркових дисциплiн вiдповiдають структурно-логiчнiй cxeMi пiдготовки

здобувачiв вищоi освiти за спецiальнiстю <<Право>> i покликанi сприrIти

забезпеченню вiдповiдностi програмних результатiв навчання запиту

Ссвсродонецького мiсцевого центру з надання безоплатноТ вторинноТ

правовоi допомоги як потенцiйного роботодавця.

Ми виявляемо свою зацiкавленiсть у випускниках- магiстрах СНУ iM.

В. ,Щаля, якi пiдготовленi фахово до надскJIадноi правозахисноi роботи.
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