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РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-наукову програму підготовки здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти доктора філософії 

за спеціальністю 081 «Право» у Луганському державному 
університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в Луганському 

державному університеті внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (далі - ЛДУВС 

ім. Е.О. Дідоренка) за спеціальністю 081 «Право» (далі - ОНП) розроблена 

відnовідно до Закону України «Про вищу освіту» і спрямована на підготовку 
фахівців на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти, що, водночас, є 

першим науковим ступенем. 

Унікальність ОНП полягає в тому, що здобувачі можуть поєднувати наукову 
роботу з практичною діяльністю, зокрема в органах правопорядку та правосуддя, чи 

з науково-педагогічною у закладах вищої освіти. Особливістю ОНП 081 «Право» є 
те, що вона адаптована до підготовки фахівців галузі знань 08 Право, передбачає 
гармонійну інтеграцію навчальної роботи з науковим досшдженням та . . 
правозастосовною д1яльюстю. 

Серед особливостей ОНП є те, що вона становить інтерес саме для підрозділів 

Національної поліції, зокрема її розробники сподіваються на повернення 

відряджених поліцейських, а також залучення цивільних осіб, які бажають 

проходити службу в поліції, з якісно вищим рівнем підготовки та методологічно

аналітичним способом мислення. Для практиків є значущими такі ключові аспекти 

реалізації ОНП «Право» у ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка: у виборі тематики наукових 

досліджень надається пріоритет вивченню проблем правоохоронної діяльності; є . . . . 
можлив1сть взяти участь у виконаню досшджень на замовлення органш 

правопорядку, інших організацій і установ (зокрема на договірних засадах); надано 

можливість збору емпіричного матеріалу для досліджень на основі договорів про 

співпрацю ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка зі службами і підрозділами Національної 

поліції; враховується специфіка галузевої структури правової системи держави (з 

акцентом на конституційно- та кримінально-правових відносинах). Показово, що в 

обговоренні ОНП брали участь представники роботодавців. 

ОНП передбачає виконання освітньої складової підготовки, проведення 

власного наукового досшдження. 

ОНП розроблена і впроваджується відповідно до місії, візії та стратегії ЛДУВС 

ім. Е.О. Дідоренка. 

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання враховує 

інтереси осіб, які здобувають ступінь в аспірантурі (очній чи вечірній) та поза 

аспірантурою із відповідним розподілом аудиторного навантаження 1 ОО, 50 та 20 %. 
Одним із стейкхолдерів у розрізі цього питання є профільне міністерство -

Міністерство внутрішніх справ України, яке виконує роль замовника на підготовку 
докторів філософії (обсяг якого затверджується відповідним наказом МВС України) і 

контролює забезпечення державного замовлення університетом. 

Обсяг ОНП складає 31 кредит ЄКТС. Можливість формування індивідуальної 
освітньої траєкторії у рамках ОНП реалізується за багатьма напрямами і 

регулюється внутрішнім положенням ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. Здобувачі ступеня 
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доктора філософії у своєму індивідуальному плані можуть обирати відповідну 

дисципшну для подальшого вивчення. 

Інформацію про правила прийому на навчання та вимоги до вступників за ОНП 

знаходиться у відкритому доступі на сайті ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 

Для досягнення програмних результатів навчання · за ОНП викладачі 

· використовують різноманітні форми та методи навчання, що здебільшого є 

специфічними для галузі знань 08 Право. У ОНП також активно запроваджені . . . 
принципи студентоцентричного навчання за кшькома напрямами, створею належю 

умови для поєднання наукового досшдження та навчання. 

Науково-педагогічний склад, який забезпечує викладання дисциплін за ОНП, 
має високий рівень професіоналізму, постійно підвищує свій професійний рівень. 

У своїй діяльності університет активно розвиває міжнародні відносини в межах 

двосторонніх угод та довгострокових міжнародних проєктів. Налагоджено 

співпрацю та укладено договір з Жешувським університетом (м. Жешув, Республіка 

Польща), що забезпечує інтернаціоналізацію підготовки докторів філософії за 

спеціальністю 081 «Право». 
Здобувачі освіти, які навчаються за ОНП докторів філософії з права, маЮть 

можливість брати участь у науково-практичних заходах, які тут проводяться. Є всі 

підстави стверджувати, що за сучасних умов ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка продовжує 

ті славні традиції, якими відзначався Університет до тимчасової передислокації. У 

ньому панує дух академічних прав і свобод, курсантських ініціатив та натхненної 

праці - саме цьому підпорядкований освітній процес в університеті. 

Підрозділи досудового розслідування Національної поліції України мають у 

своєму складі багато слідчих, випускників ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. Випускники 

університету отримали потужну фахову підготовку, що дала можливість на високому 

професійному рівні, реалізуючи набуті теоретичні знання, маючи життєвий і 

професійний досвід, успішно здійснювати досудове розслідування всіх категорій 

кримшальних проваджень. 

Фінансові та матеріально-технічні ресурси, зокрема бібліотечний фонд, 

наявність наукового обладнання, навчально-методичні розробки забезпечують 

досягнення поставлених у ОНП цілей. 

ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка має власну систему внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти. Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичне 

оновлення ОНП забезпечується через дію положення, що регламентує ці питання і 

знаходиться у відкритому доступі на веб-сайті університету. 

Зовнішнє забезпечення якості вищої освіти на третьому освітньо-науковому 

рівні відбувається відповідно до особливостей галузі знань 08 Право за участю 
профільного міністерства, провідних міжнародних та вітчизняних видань тощо. 

Права та обов' язки усіх учасників освітнього процесу на третьому освітньо

науковому рівні, зокрема здобувачів ступеня доктора філософії, їхніх керівників 

регламентує відповідне положення ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, що знаходиться у 

відкритому доступі на веб-сайті університету. 

Зміст ОНП забезпечує повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» забезпечує повноцінну підготовку 
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здобувачів вищої освіти до професійної, практичної та викладацької діяльно
сті. 

Отже, вважаю, що ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка є потужною освітньо-науко
вою 

установою, яка у своїй діяльності з підготовки фахівців на третьому осютньо-
. . .. . 

науковому ршю вищо~ ос в пи здатна сприяти поповненню рядш 

висококваліфікованих слідчих, нових управлінських кадрів. 

Заступник начальника Головного слідчого 

управління - начальник управління 

організації роботи та методичного забезпечення 

Національної поліЦії України 

кандидат юридичних наук 

полковник поліції Руслан ДУДАРЕЦЬ 
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