
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-наукову програму за спеціальністю 081 «Право» 

з підготовки докторів філософії третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти Одеського державного університету внутрішніх справ

Сучасні державотворчі перетворення не лише визначають стан і 

перспективи розвитку освіти та науки в Україні на найближчий період її 

розвитку, а й закладають основи змін в освітній сфері на десятиліття. 

Свідченням цього є розвиток юридичної освіти, науки і формування 

громадського суспільства на правових засадах. Реалізація цих завдань 

зумовлює активізацію зусиль серед керівників закладів вищої освіти України 

у напрямку розширення освітніх послуг. Адже в сучасних умовах 

державотворення відбувається реформування як системи освіти, так і судової 

та правоохоронної системи, поповнити яку мають професійно вмотивовані 

фахівці. Розглядаючи професійну мотивацію науковців-працівників правової 

системи, варто усвідомити, що йдеться не лише про сукупність особливих 

природних рис, світогляд людини та її духовний розвиток, а про складову 

професіоналізму, усвідомлювати суспільне значення і вагомість своєї роботи 

для підвищення авторитету правової системи України.

Освтіньо-наукова програма «081 Право» третього (освітньо-наукового) 

рівня з підготовки докторів філософії Одеського державного університету 

внутрішніх справ містить всі необхідні для такого типу документації 

структурні елементи, а її зміст відповідає Стандарту вищої освіти України.

Коректно сформульовано мету освітньої програми; описано структуру 

навчального процесу, що охоплює собою коло найважливіших правових 

знань; визначено орієнтацію освітньої програми, основні компетенції; 

міждисциплінарні вектори підготовки високопрофесійних фахівців.

Структурування освітньо-наукової програми узгоджено із 

сформульованими цілями і завданнями навчального процесу. Заслуговує на 

позитивну оцінку деталізація, продуманість й вмотивованість опису 

придатності випускників до працевлаштування. У програмі наведено спектр



спеціально значущих форм діяльності та професійних можливостей для 

випускника -  а саме продовження навчання у докторантурі.

Освітньо-наукова програма регламентує мету, цілі, очікувані 

результати, зміст, умови та технології реалізації освітнього процесу, оцінку 

якості підготовки здобувана освіти за означеною спеціальністю. При 

формуванні цілей і програмних результатів навчання враховано позиції і 

потреби стейкхолдерів. 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 представлена система оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти, форми підсумкової атестації. Правила проведення 

контрольних заходів чіткі і зрозумілі, доступні для всіх учасників освітнього 

процесу. В програмі визначені політика, стандарти і процедури дотримання 

академічної доброчесності. Тенденції розвитку ринку праці вказують, що 

розроблена освітньо-професійна програма має такі цілі, що дозволяють 

випускникові бути конкурентоспроможним на ринку праці. Навчальний план 

повністю відповідає завданням покладеним на означену освітньо-професійну 

програму.

Особливістю програми є те, що вона забезпечує можливість виконання 

аспірантами (ад’юнктами) власного наукового дослідження у формі 

дисертації відповідно до пріоритетних напрямів діяльності органів та 

підрозділів Національної поліції, інших правоохоронних і судових органів, 

органів державної влади та місцевого самоврядування, а також відповідно до 

пріоритетних напрямів розвитку вітчизняної та світової науки у галузі права.

Здобувані після навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) мають можливість 

працювати у науково-дослідних установах, закладах вищої освіти на посадах 

науково-педагогічних та педагогічних працівників, правоохоронних і 

правозахисних структурах, органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування, на посадах, що передбачають творчий підхід до вирішення



проблеми проблем, наявність аналітичного способу мислення та спроможність 

прийняття управлінських, організаційних та цільових рішень.

Важливо, що Одеський державний університет внутрішніх справ 

забезпечує проведення періодичного оцінювання актуальності змісту освітньої 

програми та діяльності за цією програмою науково-педагогічними 

працівниками університету.

В якості рекомендації варто побажати переглянути перелік 

компетентностей освітньо-наукової програми ОДУВС та звернути увагу на 

співвідношення їх з навчальними дисциплінами практичної спрямованості.

Підсумовуючи викладене, Південне міжрегіональне управління з питань 

виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України 

зацікавлене у випускниках ад’юнктури та докторантури Одеського 

державного університету внутрішніх справ. Рецензована освітньо-наукова 

програма ОДУВС має для цього підґрунтя та, за умови її виконання 

учасниками освітньої програми, випускники університету гідно 

конкуруватимуть на ринку праці.
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