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ВІДГУК
на освітньо-професійну програму «Право» підготовки здобувачів 

другого (магістерського) рівня спеціальності 081 «Право» 
на юридичному факультеті Чернівецького національного університету імені

Юрія Федьковича

Активне обговорення зміни парадигми підготовки конкурентно-спроможних 

правників займає центральне місце у формуванні сучасної системи вищої юридичної 

освіти. Реформування вищої професійної світи, а особливо юридичної, варто 

пов'язувати з підготовкою в першу чергу практичного правника, що здатний постійно 

підвищувати рівень фахової підготовки. Для сучасної правничої діяльності необхідна 

належна практична підготовка, яка пов'язана із здатністю застосовувати сучасні 

інформаційні технології.

Вказане вище знайш ло своє відображення в освітньо-професійній програмі 

«Право» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 081 

«Право», яка розроблена науково-педагогічними працівниками юридичного 

факультету Чернівецького національного університету імені Ю рія Федьковича.

О світньо-професійна програма встановлює мету, яка полягає у формуванні в 

здобувачів вищ ої ю ридичної освіти високого рівня прикладних практичних 

навичок та умінь, їх здатності розв 'язувати  складні задачі та проблеми 

правозастосування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення



досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і 

вимог. Визначено, крім інш ого очікувані результати, зміст умови та технології 

реалізації такого освітнього процесу. П ередбачено оцінку якості підготовки 

випускника за спеціальністю  081 «Право».

Визначено прогнозовані компетентності, які поділяю ться на загальні та 

фахові. Останні сформовані відповідно до видів та завдань діяльності в правничій 

сфері. Фахові компетенції мають прикладний, практичний характер. Вони можуть 

бути використані в майбутній професійній діяльності випускника. Перелічені 

компетентності даю ть змогу сформувати професійні якості, що дозволять 

виконувати різноманітні задачі в різних сферах таких як правотворчість, 

правозастосування, виріш ення практичних задач та продукування нових ідей.

О світньо-професійна програма за своїм змістом дозволяє сформувати 

конкретні знання необхідні для максимальної реалізації випускником своїх вмінь, 

здобутих в процесі навчання. П ослідовність вивчення навчальних дисциплін, їх 

склад, обсяг та перелік відповідають структурно-логічній схемі підготовки 

здобувачів вищ ої освіти за спеціальністю 081 «Право».

Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми в повній мірі 

відповідає профілю запропонованих навчальних дисциплін. До навчального 

процесу залучені особи з підтвердженими науковими ступенями, юристи практики.

Зміст програми вказує на можливість забезпечення належної підготовки 

конкурентно-спроможних правників, фахівців у галузях права, які здатні 

вирішувати комплексні практичні завдання у професійній сфері.

З огляду на вище викладене, освітньо-професійна програма «Право» 

підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 081 «Право» у 

Чернівецькому національному університеті імені Ю рія Ф едьковича є актуальною 

та відповідає сучасним потребам підготовки сучасного правника.


