
РЕЦЕНЗІЯ -  ВІДГУК

на освітньо-наукову програму

«ПРАВО»
(повна назва освітньо-професійної програми) 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 081 «Право», розроблену на юридичному факультеті 

Національного авіаційного університету

Освітньо-наукова програма розроблена для підготовки фахівців третього 

рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». Ця програма повністю 

враховує побажання, висловлені під час консультацій із науково-педагогічними 

та науковими працівниками, здобувачами вищої освіти третього рівня вищої 

освіти за спеціальністю 081 «Право», стейкхолдерами, які підтримують ідею 

шодо необхідності та актуальності підготовки доктора філософії в галузі права.

Основною метою цієї програми є підготовка фахівця третього рівня вищої 

освіти за спеціальністю 081 «Право», який має такі якості як 

конкуретноспроможність та здатність самостійно розв’язувати комплексні 

правові проблеми. Ця програма спрямована на підготовку фахівця, який вільно 

може інтегруватися у міжнародний науково-освітній простір, а також володіє 

теоретичними знаннями, так і необхідними навичками практичної діяльності 

юриста. Окрема увага приділена формуванню у здобувачів третього рівня 

вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» необхідних якостей для 

викладацької діяльності.

Мета, вказана в програмі, забезпечується чітко визначеними вимогами до 

рівня освіти осіб, які могуть за нею навчатися. В програмі міститься перелік 

навчальних дисциплін в їхній логічній послідовності, яка забезпечує набуття 

здобувачами вищої освіти необхідних знань та компетентностей, що 

забезпечується достатньою кількістю кредитів ЄКТС. Зміст програми 

спрямований на досягнення результатів навчання, якими повинен володіти 

здобувач наукового ступеня доктора філософії.



В освітньо-науковій програмі для підготовки фахівців третього рівня 

вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» передбачені окремі складові, які 

забезпечують оволодіння здобувачами як загальнонаукових, так і фахових 

компетентностей. Цикл загальної підготовки дає змогу здобувачам вищої освіти 

отримати можливість займатися у подальшому науковою та викладацькою 

діяльністю. Слід відмітити наявність у цій програмі обов’язкової дисципліни 

Іноземна мова, що дає аспірантам можливість користуватися іншомовними 

науковими текстами за спеціальністю «Право», виступати на міжнародних 

наукових конференціях та публікувати свої наукові досягнення іноземною 

мовою у зарубіжних виданнях.

Навчальні дисципліни, їхній перелік та обсяг в повній мірі відповідають 

логічній схемі підготовки доктора філософії за спеціальністю «Право». В 

програмі враховані всі зміни, які відбувалися останім часом в правовій системі 

України. Таким чином вона спрямована на підготовку сучасного, 

компетентного, кваліфікованого фахівця.

Аналіз змісту рецензованої програми дає підставу для висновку, що вона 

є актуальною, відповідає сучасним вимогам, які висуваються до освітніх 

навчальних програм, а її реалізація забезпечить якісну підготовку фахівців в 

галузі права, які здатні демонструвати такі якості як інноваційність, академічна 

та професійна доброчестність, самостійність та комунікативність.
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