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Освтіньо-професійна програма «Право» представляє собою систему навчально- 
методичних документів, які регламентують цілі, очікувані результати, зміст, умови та 
технології реалізації навчального процесу, що охоплює собою коло найважливіших 
юридичних знань; систему оцінки якості підготовки випускника.

При формуванні цілей і програмних результатів навчання враховано позиції і 
потреби стейкхолдерів. Кваліфікаційний профіль випускника програми відповідає 
потребам ринку праці. Використаний розробниками компетентністний підхід до 
проектування освітньо-професійної програми шляхом реалізації однозначного зв язку 
зовнішніх цілей вищ ої освіти та навчальних дисциплін й виробничої практики засвідчує, 
що він є вирішальним чинником якості вищої освіти ю ридичною  факульте і у 
Г1ВНЗ «Буковинський університет» та створення реальної системи внутрішнього її 
забезпечення.

З урахуванням інтересів роботодавців розробляються програми практик, в цикл 
професійних дисциплін введені розділи, які сприяють формуванню компетенції сучасного 
спеціаліста в галузі права. Теоретичні знання, які набуваються здобувачами освіти
п р и д а т н і  д о  практичного застосування у фаховій юридичній діяльності.

П рограма поділяється на освітні компоненти . на яких здобуваються відповідні 
компетентності та  знання. Кожний окремий компонент допомагає досягти загальних цілей 
програми та запланованих результатів навчання.

В ОПП представлена система оцінювання знань здобувачів вищої освіти, форми 
■ підсумкової атестації. Правила проведення контрольних заходів чіткі і зрозумілі, доступні 

для всіх учасників освітнього процесу. Професійні компетентності мають як практичний, 
так і науковий зміст і можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх 
фахівців. 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 означене и п п .  

Перелік та обсяг нормативних дисциплін відповідають структурно логічній схемі 
підготовки здобувачів в и т о ї  освіти за спеціальністю 081 «Право» і покликані с прияш 
забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запиту науково-дослідних 
установ, п ідприємницьких товариств, як потенційних роботодавців. Підсумовуючи 
викладене, рецензована освітньо-професійна програма, яка реалізується на юридичному 
факультеті ГІВНЗ «Буковинський університет», відповідає вимогам професійних 
стандартів в сфері підготовки кадрів вищої кваліфікації.


