
ВІДГУК

на освітньо-професійну програму «Право» підготовки здобувачів 

другого (магістерського) рівня спеціальності 081 «Право» 

у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Освітньо-професійна програма (далі ОПП) на здобуття освітнього 

ступеня «магістр» за спеціальністю 081 «Право» за другим рівнем вищої 

освіти підготовлена на виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» 

№ 1556-УИ від 01.07.2014 р. Дана освітня програма визначає мету, 

характеристику освітньої програми, придатність випускників до 

працевлаштування та подальшого навчання, викладання та оцінювання, 

програмні компетентності, програмні результати навчання, ресурсне 

забезпечення реалізації програми, академічну мобільність, перелік компонент 

ОПГІ та їх логічна послідовність, має структурно-логічну схему освітньої 

програми, форму атестації здобувачів вищої освіти та нормативні посилання. 

Також ОГІП мас матрицю відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми та матрицю забезпечення програмних 

результатів навчання відповідними компонентами освітньої-професійяої 

програми «Право».

Структура програми відображена в навчальному плані та включає 

навчальні цикли загальної підготовки, професійної підготовки, виробничої та 

науково-дослідної практики, випускну атестацію. Програма містить базову та 

варіативну частини. Усі дисципліни базової частини передбачені в 

навчальному плані. Співвідношення обов’язкових дисциплін і дисциплін 

вільного вибору відповідають вимогам стандарту і складають 75% і 25% 

відповідно.

Дисципліни навчального плану по освітній програмі, що рецензується, 

формують весь необхідний перелік загальнокультурних і професійних 

компетенція, які передбачені для вищої юридичної освіти. Представлена



ОПП передбачає, що у результатів освоєння програми у випускника будуть 

сформовані такі програмні компетентності: інтегральна, загальні, спеціальні 

(фахові) та визначено їх перелік. Якість змістовної складової начального 

плану не викликає сумнівів. Дисципліни, які включені до плану, розкривають 

сутність актуальних на сьогоднішній день проблем, таких як багатопрофільна 

підготовка професіонала в галузі юриспруденції. Структура плану в цілому 

логічна та послідовна. Така прозорість і зрозумілість структури та змісту 

освітньо-професійної програми підготовки магістрів зі спеціальності 081 

«Право» дозволяє зробити висновок про те, що її впровадження дозволяє 

створити освітнє середовище здобувана другого рівня вищої освіти для 

формування на належному рівні загальних та професійних компетентностей 

у сфері юридичної науки, що сприятиме отриманню можливості вільного 

доступу до працевлаштування.

З урахуванням вищезазначеного вважаю що, рецензовану освітньо- 

професійну програму «Право» можна рекомендувати до використання при 

підготовці кваліфікованих фахівців за спеціальністю 081 «Право».
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