
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-наукову програму докторів філософії 

за спеціальністю 081 «Право» третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти Одеського державного університету внутрішніх справ

Г оловною ідеєю державної освітньої доктрини є підготовка 
кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці та професійного розвитку, 
конкурентноспроможності на ринку праці. У представленій на рецензування 
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.

Наявні у програмі фахові компетентності мають практичний зміст і 
можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх науковців- 
правників. Так, 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 з підготовки 
докторів філософії повністю відповідає завданням освітньо-наукової 
програми 081 «Право» та є платформою для підготовки фахівців високої 
кваліфікації.

Структура освітньо-наукової програми дає змогу здобувану вищої 
освіти досягти передбачених програмою цілей формування теоретичних, 
практичних компетентностей та навичок, необхідних для застосування права, 
розуміння змісту основних правових інститутів, а також меж правового 
регулювання різних суспільних відносин та здобути відповідний ступінь 
вищої освіти в межах запланованого часу.

Зміст рецензованої освітньо-наукової програми здобувачів вищої 
освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 081 «Право» 
сприяє набуттю навичок і компетенцій для вироблення активної наукової, 
громадянської та життєвої позиції, вимагає діяти згідно з принципами добра і 
справедливості та надає можливість здобути відповідний ступінь вищої 
освіти в межах запланованого часу.

Освітня програма передбачає активний стиль навчання, що надає 
можливість здобувачам вищої освіти обирати спеціалізацію та навчальні 
дисципліни в межах задекларованої спеціальності, а також організувати час 
для наукового дослідження, що передбачає: самонавчання, проблемно- 
орієнтоване навчання, спільну роботу з науковим керівником, як технологію



психолого-педагогічної взаємодії. Формами занять є: лекції, семінарські та 
практичні заняття, а також самостійна робота. Перелік та обсяг нормативних 
і вибіркових дисциплін відповідають структурно-логічній схемі підготовки 
здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Право» і покликані сприяти 
забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запиту 
Головного управління Національної поліції в Одеській області, як 
потенційного роботодавця.

Головне управління Національної поліції в Одеській області 
зацікавлене у випускниках Одеського державного університету внутрішніх 
справ, які після завершення навчання отримують всі необхідні навички та 
компетентності із проведення наукових досліджень, є готовими до реального 
сприйняття всіх складнощів майбутньої професії. Рецензована освітньо- 
наукова програма має для цього всі необхідні підґрунтя та, за умови її 
виконання учасниками освітньої програми, випускники ОДУВС гідно 
конкуруватимуть у процесі конкурентного добору до лав правоохоронних 
органів.

Освітньо-наукова програма ОДУВС істотно виграла би у разі 
збільшення кредитів з навчальних дисциплін, які відображали би 
компетентності у набутті навичок з аналізу закономірностей злочинності та 
інших правопорушень, з виявлення прогалин у діючому законодавстві та 
вмінь формулювати відповідні пропозиції для суб’єктів законотворчої 
діяльності.

Оцінка рівня підготовки випускників докторантури та аспірантури 
ОДУВС дає підстави стверджувати про високий кваліфікаційний рівень її 
випускників, їх здатність до вирішення проблем практики на високому 
науковому рівні. Головне управління Національної поліції в Одеській області 
і у подальшому зацікавлене у фахівцях, які готуються в Одеському 
державному університеті внутрішніх справ за освітньо-науковою програмою 
081 (Право) третього освітньо-наукового рівня.
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