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Одеського державного університету внутрішніх справ

Представлена на рецензування освітньо-наукова програма третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти докторів філософії за спеціальністю 

081 «Право» регламентує мету, цілі, очікувані результати, зміст, умови та 

технології реалізації освітнього процесу, оцінку якості підготовки здобувана 

освіти за означеною спеціальністю.

Вивчення її змісту дає підстави стверджувати, що при формуванні цілей 

і програмних результатів навчання враховано позиції і потреби стейкхолдерів 

у різних галузях суспільно-правової діяльності. Програма має чітку структуру, 

освітні компоненти, включені до програми, складають логічну 

взаємопов’язану систему та дозволяють досягнути цілей і програмних 

результатів навчання.

В освітньо-науковій програмі визначено загальну інформацію, мету, 

характеристику програми та її складових, придатність випускників до 

працевлаштування, можливість подальшого продовження здобуття освіти, 

програмні компетентності, що формуються в результаті навчання за 

спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право».

Освітня програма передбачає активний стиль навчання, що надає 

можливість здобувачам вищої освіти обирати спеціалізацію та навчальні 

дисципліни в межах спеціальності, а також організувати час для наукового 

дослідження, що передбачає: самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, 

спільну роботу з науковим керівником, як технологію психолого-педагогічної 

взаємодії.

В освітньо-науковій програмі третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти подано компоненти для підготовки до професійної діяльності, що 

розвивають ключові компетентності, інтелектуальні та академічні навички, 

відображають вимоги суспільства та ринку праці. Фахові компетентності 

мають практичний зміст і можуть бути використані у професійній діяльності



майбутніх науковців-правників. Інтегральна компетентність передбачає 

здатність вирішувати проблеми у сфері професійної дослідницько- 

інноваційної діяльності, продукувати теоретичні та прикладні ідеї, приймати 

відповідні організаційні та управлінські рішення у сфері правничої освіти або 

юридичної практики, що супроводжується глибоким переосмисленням 

наявних і створенням нових цілісних знань та/або професійною діяльністю.

Навчальний план підготовки освітньо-наукової програми повністю 

відповідає завданням освітньо-наукової програми. Послідовність вивчення 

дисциплін, план та графік навчального процесу, перелік та обсяг нормативних 

та вибіркових дисциплін відповідають структурно-логічній схемі підготовки 

здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 -  Право і покликані сприяти 

забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам 
потенційних роботодавців.

Загальна оцінка освітньо-наукової програми третього (освітньо- 

наукового) рівня вищої освіти розробленої для підготовки випускників 

аспірантури та ад’юнктури ОДУВС заслуговує на позитивну оцінку та може 

бути рекомендованою для підготовки докторів філософії.
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