
РЕЦВНЗIЯ_ВЦГУК
на ocBiTнbo-HayкoBy програму (Право)

пiдготовки фахiвuiв за TpeTiM piBHeM вищоi освiти
зi спецiальностi 081 <Право> (галузь знань 08 кПраво)) у Луганському

державному унiверситетi внутрiшнiх справ iMeHi Е.О. Дiдоренка

набуття BMiHb

дослiджувати
прогнозування,

ефективно використовувати

вибiркових компонент. Формування навичок аналiтично-дослiдницькоi

дiяльностi у сферi права та його викладання, що посднуеться з1 здатнlстю
критично оцiнювати if результати,
виконанням квалiфiкацiйноТ роботи.

забезпечуеться проходженням практики та

Незважаючи на свiй статус тимчасово перемiщеного закJIаду вищоi освiти,

Луганський державний унiверситет внутрiшнiх справ iMeHi Е.О. ДiдОРенка Мае

на_гlежний досвiд, потужний кадровий потенцiал та достатню MaTepimlbHo-

технiчну базу лля досягненнJI програмних результатiв"Ца.вЧаЦня.,ПокбlЗОВО, ЩО't i,.

1

Сулова система УкраIни через складнiсть дiяльностi з вiдправлення
правосуддя постiйно потребуе фахiвцiв найвищого рiвня квалiфiкацii, що р€LЗом

з тим по€днуеться з посиленням вимог до якостi iх пiдготовки. OcHoBHi виМОГи

правозастосовних органiв у сферi кримiнальноi юрисдикцiТ (включаючи СУДОВi

органи) до юристiв, якi здобувають третiй piBeHb вищоТ освiти, зводяться до
сучаснi правовi знання,

тенденцiТ суловоТ практики та здiйснювати правове

розробляти та впроваджувати iнновацiйнi пiдходи до

розв'язання найбiльш складних i суперечливих проблем, що стабiльнО
виникають у царинi кримiна:rьно-правовоТ та конституцiйно-правОВОТ

дiяльностi, забезпечувати формування та втiлювати у життя найвиЩий piBeHb

професiйноТ правосвiдомостi.
Виходячи зi змiсту програми, що розглядаеться, на досягнення саме ТаКОГО

результату вона спрямовуеться, маючи на MeTi пiдгоryвати
висококвалiфiкованого, конкурентоспроможного, iнтегрованого у европейсьКиЙ
i свiтовий освiтньо-науковий простiр фахiвця, здатного як до самостiЙноТ

правозастосовноi дiяльностi, так i науково-дослiдницькоi, НаУКОВО-

органiзацiйноi, науково-педагогiчноi роботи у закладах вищоi освiти i наУковО-

дослiдних установах.
Зазначена мета може бути досягнута з огляду на збалансованiсть сиСТеМи

навчЕUIьних дисциплiн, посднання обов'язкових дисциплiн з ДиСцИПЛiНаМИ
вiльного вибору. Рецензована ocBiTHbo-HayкoBa програма нzLпежниМ чиноМ

уможливлюе теоретичну та практичну пiдготовку здобувачiв виЩоi ОСВiТи

третього (освiтньо-наукового) рiвня. Компоненти ocBiTHbo-HayKoBoi ПроГРаМИ

викладенi логiчно та послiдовно, що дозволяе сформувати у майбУТНiХ

дослiдникiв комплекс необхiдних компетентностей. В ocHoBi ocBiTHbo-HayKoBoi
програми визначенi TaKi компетентностi, якi здебiльшого пов'яЗанi iЗ СфеРОЮ

кримiнально-правовоТ та конституцiйноi юрисдикцii. У модернiзованiй BepciT

програми закладена реаJIьна можливiсть здобувачiв вищоТ освiти посилЮВаТИ

своТ KoHKypeHTHi позицii на ринку юридичних послуг у спосiб вiльного вибОРУ



оновлення рецензованоi програми стаJIо результатом консультацiй та

перемовин iз здобувачами вищоi освiти, науково-педагогiчними працiвниками,
стейкхолдерами, якi пiдтвердили потребу в уточненнi окремих i'i'положень.

Водночас хотiлося б порекомендувати звернути уваry на TaKi

контраверсiйнi моменти, додаткове обмiркування яких сприятиме покращенню
змiсry ocBiTHbo-HayKoBoi проtрами.

1. Двтори програми, Що аналiзуеться, вдаJIо демонструють переваги

компетентнiсного пiдходу у двох матрицях: вiдповiдностi програмних
компетентностей компонентам (додаток А) та вiдповiдностi програмних

результатiв навчання компонентам (додаток Б). Однак можна встановити

okpeMi неузгодженостi мiж низкою вибiркових компонентiв здобувача та

деякими спецiа-гtьними компетентностями. Наприклад, не зрозумiло, чому вк 1

(учення про кримiнальне правопорушення) не кореспондуе ск 5 (здатнiсть

розумiти механiзми впливу законодавства на рiзнi сфери суспiльних вiдносин,
бачити прог€шини i проблеми та моделювати варiанти ix усунення).
рекомендуеться додатково обмiркувати вiдповiдне питання, на пiдставi чого

внести змiни до з€вначених положень ocBiTHbo-HayкoBoi програми.
2. Як видаеться, потребують додаткового опрацювання особливОСТi

ocBiTHbo-HayKoBoT програми, Що РеЦензуеться. По-перше, у вiдповiднiй частинi
треба зазначити, який струкryрний пiдроздiл здiйснюс органiзацiйне
забезпечення пiдготовки докторiв фiлософii (як випливае з iнших положень,

вона здiйснюеться через аспiранryру). По-друге, варто пiдкреслити, що
особливостями програми е оволодiння здобувачами практичними навичками
проведення наукових дослiджень саме у сферi наук кримiнально-правоВоГО Та

конституцiйно-правового циклiв. По-трете, особливостями програми, згiдно з

якою готуються доктори фiлософii за вiдповiдними цикJIами, МЕLЛИ б бУтИ

використання специфiчних педагогiчних технологiй (на кштЕLпт кейс-методiв, а

також сучасних ocBiTHix iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй, TexHiKo-

кримiналiстичних засобiв).
Як висновок, вважаю, що ocBiTHbo-HayкoBa програма <<Право>>, розроблена

в Луганському державному унiверситетi внутрiшнiх справ iMeHi Е.О. Дiдоренка,
попри висловленi застереження, с загаJIом прийнятною для органiзацii Та

провадженнrI ocBiTHbo-HayкoBoi дiяльностi з пiдготовки здобувачiв Третього

рiвня вищоi освiти зi спецiальностi 081 <Право) у галузi знань 08 кПраво>>.
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