
ВІДГУК
на освітню програму «Право» першого (бакалаврського рівня) вищої освіти 

за спеціальністю 081 «Право»__________________________________
(назва освітньої програми)

від Тютюнник Вікторії Костянтинівни, яка у 2016 році закінчила
(ПІБ випускника)

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля за 
спеціальністю 081 «Право» та на даний час працює голодним спеціалістом 

відділу зовнішніх зносин управління зовнішніх зносин, промоції та 
інноваційного розвитку Департаменту міжнародної технічної допомоги, 

інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної 
адміністрації

Освітня програма «Право» першого (бакалаврського рівня) сприяє 

якісній підготовці конкурентоспроможних фахівців, що володіють знаннями 

та компетенціями у галузі нормотворчої, правозастосовної, правоохоронної, 

консультаційної діяльності, затребуваними державою і суспільством; здатних 

розуміти сутність і соціальну значущість своєї професії, що володіють 

глибокою повагою до закону, цінностей правової держави, професійною 

етикою і почуттям обов’язку.

Під час навчання я мала змогу розвинути в себе такі якості як 

професіоналізм, відповідальність, патріотизм, толерантність, дотримання 

гуманістичних ідеалів, розкрити свій творчий потенціал.

Для максимального наближення програми до умов майбутньої 

професійної діяльності були залучені до викладання дисциплін та проведення 

лекцій доктори наук зі значним досвідом науково-практичної та дослідної 

роботи, професіонали у правовій сфері.

Результатом освоєння програми стало отримання загальних та 

професійних компетентностей, а саме: знань з особливостей теоретичного та 

практичного забезпечення правничої діяльності, формулювання власних 

обґрунтованих суджень на підставі, навичок складання плану власного 

дослідження і самостійного збирання матеріалу за визначеними джерелами, 

використання різноманітних інформаційних джерел для повного та 

всебічного встановлення певних обставин відомої проблеми тощо. До



позитивних компонент слід віднести формування навичок написання 

наукових досліджень, формування комунікаційних зв’язків із середовищем, 

які можна було реалізувати беручи участь конференціях та круглих столах, 

зокрема, у Міжнародній науково-практичної конференції аспірантів, 

студентів, молодих науковців та професійних юристів «Молодь і наука: 

сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні», яка 

проводилась на юридичному факультеті СНУ ім. В. Даля у м. 

Сєвєродонецьку 19-20 травня 2016 р. з доповіддю на тему «Евтаназія: 

духовні, моральні та правові складові».

З огляду на вищевикладене, можна зазначити, що набуті знання та 

сформовані навички за освітньою програмою «Право» дозволили реалізувати 

свій потенціал, генерувати нові знання на базі сучасних досягнень правничої 

науки і практики, а також займатися науково-дослідницькою діяльністю, 

вирішуючи складні проблеми в різних галузях юридичної науки.

(Підпис)


