
ВІДГУК 
на освітню програму «Право» другого (магістерського рівня) вищої освіти за 

спеціальністю 081 «Право»__________________________________
(назва освітньої програми)

від Тютюнник Вікторії Костянтинівни, яка у 2018 році закінчила 
(ПІБ випускника)

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

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

інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної 
адміністрації

Результатом освоєння освітньої програми «Право» другого 
(магістерського рівня) вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» стали 
Отримані загальні та професійні компетенції, а також здатність застосовувати 
знання, вміння та особистісні якості для вирішення завдань у професійній 
діяльності.

Під час навчального процесу активно використовувались інтерактивні 
форми проведення занять, включаючи юридичні кейси, дискусії, розбір 
конкретних правових ситуацій тощо. Варто зазначити, як позитивну, 
практику проведення бінарних лекцій та залучення до освітнього процесу 
практиків, зокрема, суддів Луганського апеляційного суду, Рубіжанського 
міського суду Луганській області, представників прокуратури Луганської 
області, співробітників Головного територіального управління юстиції у 
Луганській області тощо, що дозволяє студентам побачити реалізацію 
спірних питань на практиці, набути навичок комунікації. Таким чином, 
освітня діяльність за цією програмою орієнтована на компетентністну модель 
навчання та підготовки правника згідно з європейськими стандартами вищої 
освіти та правничої професії

Дисципліни освітньої програми сформували в мене весь необхідний 
перелік загальних та професійних компетенцій. До числа конкурентних 
переваг програми необхідно віднести реалізацію її досвідченими 
викладачами (кандидатами та докторами юридичних наук), які забезпечують 
проведення теоретичних занять на високому професійному рівні, а також 
кваліфіковано готують студентів до проходження практик та майбутньої 
професійної діяльності.

Вищезазначена програма передбачала професійно-практичну



підготовку у вигляді переддипломної практики, що дало змогу застосовувати 
у практичній діяльності знання засад, принципів та інститутів сучасних 
галузей національного права під час проходження практики у Головному 
територіальному управлінні юстиції у Луганській області.

Варто зауважити, що після завершення навчання успішно пройшла 
конкурс на зайняття посади головного спеціаліста-юрисконсульта 
Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної 
діяльності Луганської обласної державної адміністрації.

Освітня програма має високий рівень інформаційного та навчально- 
методичного забезпечення, а саме доступ до бібліотеки, віртуальне освітнє 
середовище Moodle, дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної 
роботи студентів з дисциплін тощо.

Загалом можу зазначити, що під час навчання отримано ґрунтовні 
знання професійних стандартів та розуміння окремих аспектів правничих 
професій (судді, адвоката, прокурора, нотаріуса), сформовано вміння 
застосування знання юридичного змісту нормативно-правових актів, аналізу 
та тлумачення чинного законодавства, судової практики, визначати правову 
проблему та заходити шляхи її вирішення, набуто відповідних навичок 
організації та ведення правової роботи на підприємстві, в установі, 
Організації та підготовки у процесі цієї роботи різних правових документів.

Також хочу звернути увагу на можливість реалізації магістром 
спеціальності 081 «Право» права продовжувати навчання за наступним 
рівнем вищої освіти, яким у цьому 2019 році я успішно скористувалася та 
вступила до Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля за освітньо-науковим рівнем доктора філософії зі 
спеціальності 081 «Право», що дозволить мені проводити дослідження в 
галузі правничої науки і практики.


