
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму «Правознавство» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право галузі знань

08Право

Представлена освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти, що реалізується за спеціальністю 081 Право, враховує 

потреби ринку праці та відповідає вимогам стандарту вищої освіти України 

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 08Право

Освітньо-професійна програма складена логічно, із взаємною 

обумовленістю її структурних елементів. Дана ОПП визначає мету, 

характеристику освітньої програми, придатність випускників до 

працевлаштування та подальшого навчання, викладання та оцінювання, 

програмні компетентності, програмні результати навчання, ресурсне 

забезпечення реалізації програми, академічну мобільність, перелік компонент 

ОПП та їх послідовність, має структурно-логічну схему освітньої програми, 

форму атестації здобувачів вищої освіти та нормативні посилання.

Також ОПП містить матрицю відповідності програмних 

компетентностей компонентам освітньої програми та матрицю забезпечення 

програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої- 

професійної програми «Правознавство».

Метою освітньо-професійної програми «Правознавство» є 

забезпечення підготовки фахівців в галузі права зі спеціальності 081 Право 

здатних набувати компетентностей необхідних для розуміння природи і 

функцій права, змісту його основних правових інститутів, застосування 

права, а також меж правового регулювання різних видів суспільних відносин, 

а також до самостійної професійної діяльності в сфері права з широким 

доступом до працевлаштування.



Представлена ОПП передбачає, що у результаті її освоєння у 

випускника будуть належним чином сформовані такі програмні

компетентності: інтегральна, загальні, спеціальні (фахові).

У цілому освітньо-професійна програма «Правознавство» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право галузі знань 

08Право повністю відповідає вимогам до такого типу документів, має 

комплексний та цільовий підхід для підготовки здобувачів вищої освіти, які 

володіють фаховими компетентностями, необхідними для подальшої 

професійної діяльності за даною спеціальністю та встановлює модель 

підготовки сучасного фахівця з права з урахуванням особливостей потреб 

регіону.

З урахуванням вищезазначеного, вважаю, що рецензовану освітньо- 

професійну програму «Правознавство» можна рекомендувати до 

використання при підготовці бакалавра за спеціальністю 081 Право.
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