




РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму 

«Право» початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти 

за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право 

кваліфікації молодший бакалавр права 

  

 

В умовах соьогодення необхідним є підвищення рівня правової 

обізнанності громадян. Освітньо-професійна програма «Право» початкового 

рівня (короткого циклу) вищої освіти за спеціальністю 081 Право галузі 

знань 08 Право направлена на формування здатності розв’язувати типові 

спеціалізовані задачі у сфері права та розуміння природи і змісту основних 

правових інститутів.  Така освітня програма має можливість задовольнити 

освітні потреби широкого кола осіб. Зокрема,  освітньо-професійна програма  

«Право» формує компетентності та програмні результати навчання, які 

забезпечують готовність обіймати первинні посади у правничій сфері та 

створюють необхідну передумову для подальшого здобуття у майбутньому 

ступеня вищої освіти бакалавра, магістра, а також надає можливість отримати 

правові знання фізичним особам, які не планують обіймати правничі 

спеціальності, але їх основний вид діяльності вимагає наявності базових 

правових знань або формує у громадян початковий рівень знань, необхідний 

для розвитку правової культури громадян та побудови демократичної, 

правової країни. 

 Освітньо-професійна програма, що рецензується, підготовлена 

робочою групою відповідно потреб ринку праці та враховує вимоги  

стейкхолдерів. Зміст освітньої програми має чітку та зрозумілу структуру. 

Освітні компоненти складають логічну взаємопов’язану структуру, які у 

своїй сукупності надають можливість здобувачам вищої освіти отримати  

заявлені у програмі компетентності та програмні результати навчання. 

Програма передбачає проходження навчальної та виробничої практики, що є 



необхідним для поглиблення професійних знань. Враховуючи відсутність 

стандарту, компетентності та програмні результати навчання сформовані 

відповідно до вимог  Постанови КМУ  «Про затвердження Національної 

рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 № 1341. 

Професорсько-викладацький склад, залучений до викладання освітніх 

компонентів, матеріально-технічне, інформаційне та навчально-методичне 

забезпечення університету надають можливість для якісного надання 

освітньої послуги за відповідної спеціальністю. 

Враховуючи вищезазначене, можливо стверджувати, що освітньо-

професійна програма «Право» першого рівня (початкового циклу) вищої 

освіти здатна забезпечити якісну підготовку здобувачів. 
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Представлена освітньо-професійна програма, що реалізується за 

спеціальністю 081 «Право», враховує потреби ринку праці відповідає 

законодавству України, зокрема Законам України «Про освіту», «Про вищу 

освіту» тощо. 

Освітньо-професійна програма складена послідовно, містить перелік 

освітніх компонент, практик, що у сукупності забезпечують програмні  

результати навчання та компетентності. 

Освітньо-професійна програма присвячена формуванню загальних та 

спеціальних компетентностей, які допоможуть здобути та розвинути 

поглиблені теоретичні та практичні знання, уміння й навички за 

спеціальністю 081 «Право», які підготують здобувачів до виконання завдань 

у сфері правозастосовної, правозахисної та інших видів юридичної 

діяльності. 

Програма спрямована підготовку фахівців правничих спеціальностей, 

здатних вирішувати типові спеціалізовані задачі у сфері юриспруденції, 

шляхом поєднання глибокої теоретичної та спеціальної практичної 

підготовки, а також дана освітньо-професійна програма надає здобувачам 

початкові знання щодо особливостей застосування альтернативних способів 

вирішення правових спорів . 

Освітня програма розроблена у відповідності до стратегії розвитку 

університету та спрямована на підготовку конкурентоспроможних, 

кваліфікованих фахівців, здатних до продукування нових ідей, розв'язання 

типових спеціалізованих задач у галузі професійної діяльності, формування 

загальних та фахових компетентностей, необхідних для розуміння природи і  

функцій  права,  змісту  теоретичних  засад  (доктрин),  принципів  і основних 
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