
РЕЦЕНЗIЯ-ВIДГУК
на ocBiTнbo-HayкoBy програму (Право)

пiдготовки фахiвцiв за TpeTiM piBHeM вищоi освiти
зi спецiальностi 081 <Право> (галузь знань 08 <Право>)

у Луганському державному унiверситетi внутрiшнiх справ iMeHi Е.О. Щiлоренка

Судова система Украiни через складнiсть дiяльностi з вiдправлення

правосуддя регулярно вiдчувае брак фахiвцiв найвищого рiвня квалiфiкацiТ, що

водночас поеднуеться з посиленням вимог до якостi ik пiдготовки. OcHoBHi

вимоги правозастосовних органiв у сферi кримiнальноi юрисдикцii (включаючи

суловi органи) до юристiв, якi здобувають третiй piBeHb вищоi освiти, зводяться

до набуття BMiHb ефективно використовувати сучаснi правовi знання,

дослiджувати тенденцiТ суловоi практики здiйснювати правове

прогнозування, розробляти i впроваджувати iнновацiйнi пiдходи до розв'язання

найбiльш складних i суперечливих проблем, що стабiльно виникають у чаринi

кримiнально-правовоi та конституцiйно-правовоТ дiяльностi, забезгtечувати

формування та втiлювати у життя найвищий piBeHb професiйноТ

правосвiдомостi.

Виходячи зi змiсту програми, що розглядасться, на досягнення саме такого

результату вона спрямовуеться, маючи на MeTi пiдготувати

висококвалiфiкованого, конкурентоспроможного, iнтегрованого в европейський

i свiтовий освiтньо-науковий простiр фахiвця, здатного як до самостiйноТ

правозастосовноi дiяльностi, так i науково-дослiдницькоТ, науково-

органiзацiйноi, науково-педагогiчноТ роботи у закладах вищоТ освiти i науково-,

дослiдних установах.

Зазначена мета може бути досягнута з огляду на збалансованiсть системи

навч€шьних дисциплiн, посднання обов'язкових дисциплiн з дисциплiнами

вiльного вибору. Рецензована ocBiTHbo-HayкoBa програма наJIежним чином

уможливлюс теоретичну та практичну пiдготовку здобувачiв вищоТ освiти

третього (освiтньо-наукового) рiвня. Компоненти освiтньо-науковоi програми

викладенi логiчно та послiдовно, що дозволяс сформувати у майбутнiх

дослiдникiв комплекс необхiдних компетентностей. В ocHoBi ocBiTHbo-HayKoBoT



програми визначенi TaKi компетентностi, якi здебiльшого пов'язанi iз сферою

кримiнально-правовоi та конституцiйноi юрисдикцii.

У модернiзованiй Bepcii програми закладено ре€Lльну можливiСТЬ

здобувачiв вищоI освiти посилювати своi KoHKypeHTHi позиЦii на РИНКУ

юридичних послуг у спосiб вiльного вибору вибiркових коМПОНеНТ.

Формування навичок анаJliтично-дослiдницькоi дiяльностi у сферi ПраВа та йОгО

викладання, що поеднусться зi здатнiстю критично оцiнювати fi реЗУЛЬТаТИ,

забезпечу€ться проходженням практики та виконанням квалiфiкацiйноi рОбОТИ.

Незважаючи на свiй статус тимчасово перемiщеного закладу вищоТ освiти,

Луганський державний унiверситет внутрiшнiх справ iMeHi Е.О. Дiдоренка мае

належний досвiд, потужний кадровий шотенцiал i достатню матерiальнО-

технiчну 6*у для досягнення програмних результатiв навчання. Показово, ЩО

оновлення рецензованоi програми cTzulo результатом консультацiй Та

перемовин iз здобувачами вищоI освiти, науково-педагогiчними працiвникаМи,

стейкхолдерами, якi пiдтвердили потребу в уточненнi окремих if положень.

Як висновок вважаю, що ocBiTHbo-HayкoBa црограма <<Право>>,

розроблена в Луганському державному унiверситетi внутрiшнiх справ iMeHi

Е.О. Щiдоренка, е прийнятною для органiзацii та провадження ocBiTHbo-

науковоТ дiяльностi з пiдготовки здобувачiв третього рiвня вищоi освiти Зi

сшецiальностi 081 <Право)) у г€Lлузi знань 08 <Право>.
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