
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

Подана на рецензування освітньо-наукова програма за спеціальністю 081 
«Право» з підготовки докторів філософії в Одеському державному університеті 
внутрішніх справ є цілком повною та завершеною, враховує необхідний перелік 
теоретичних та методологічних питань, регламентує цілі, очікувані результати, 
зміст та технології реалізації освітнього процесу, оцінку якості підготовки 
випускника за даною спеціалізацією.

Теоретична підготовка, спільно з науково-практичною, забезпечують 
одержання аспірантом (ад’юнктом) рівня глибоких знань, необхідних для 
підготовки дисертації з відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем та 
одночасно дозволяють формувати гнучкі навички, які можна використати в 
різних формах професійної діяльності в подальшому.

В рецензованій 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.

Необхідно зауважити, що у 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. Усі освітні компоненти, передбачені 
навчальним планом, відповідають сучасним запитам щодо підготовки фахівців 
у галузі права, розвивають ключові компетентності, інтелектуальні та 
академічні навички, враховують вимоги суспільства, і передусім - ринку праці. 
Однією з переваг ОПП є врахування вимог потенційних роботодавців при 
формуванні дисциплін професійного циклу.

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.



Рецензована програма націлена на сучасну потребу закладів вищої освіти 
і установ у наукових та науково-педагогічних кадрах вищої кваліфікації.

Певною прогалиною освітньо-наукової програми з підготовки докторів 
філософії в Одеському державному університеті внутрішніх справ слід визнати 
недостатність запланованих компетентностей із вивчення сучасної методології 
юриспруденції, яка, як загальновідомо має специфічний набір методів, підходів 
та технологій з проведення наукового дослідження.

Слід врахувати, що навчання за запропонованою програмою у 
подальшому дозволить здобувачам вищої освіти продемонструвати здатність не 
тільки планувати, реалізовувати та корегувати послідовний процес ґрунтовного 
наукового дослідження, але й започатковувати, дотримуючись належної 
академічної доброчесності нові та цікаві науково-теоретичні напрями.

Отже, освітньо-наукова програма з підготовки докторів філософії в 
Одеському державному університеті внутрішніх справ відповідає сучасному 
рівню розвитку науки та практики освітньої діяльності, чинним вимогам 
міністерства освіти і науки України, що дозволяє рекомендувати використання 
цієї програми для підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо- 
науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 081 «Право».
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