
ВІДГУК
на освітньо-професійну програма «Право» з підготовки здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 

«Право» галузі знань 08 «Право»

Відірваність теоретичних знань від практики та непідготовленість до 
роботи є поточною проблемою випускників юридичного профілю. На 
сьогодні, розвиток таких навичок як вміння вчитися, опрацьовувати 
інформацію, швидко опановувати нові технології, бути здатноюЛним до 
критичного мислення та креативного підходу до завдань є актуальним 
завданням для студентів-правників.

Професія юриста після перемоги України не втратить актуальності та 
буде однією з найзатребуваніших, тому підготовка магістрів зі спеціальності 
081 «Право» залежить від якісної змістовної розробки та належного 
забезпечення науково-методологічного, організаційного і методичного рівнів 
підготовки освітньо-професійної програми.

Представлена на рецензію освітньо-професійна програма має завданням 
забезпечити різносторонню практичну, психологічну, соціальну підготовку 
майбутніх правників у повсякденній професійній діяльності. У своїй структурі 
дана програма містить широкий спектр навчальних дисциплін 
загальнотеоретичного та практичного спрямування, що дозволить здобувачам 
другого освітнього рівня (магістр) отримати достатній рівень 
компетентностей.

Студенти-магістранти кафедри права у ЛНУВМБ ім. С. 3. Гжицького 
мають великий вибір для практичної підготовки на базах практики та в 
юридичній клініці, що діє при кафедрі. Викладачі завжди з розуміння 
відносяться до здобувачів і ніколи не відмовляють у допомозі. У кожної/-го 
викладачки/-ча є свій підхід до студентів, а викладання курсів відбувається на 
високому рівні.

За період вивчення даної освітньої програми я поглибила знання щодо 
збору, аналізу та узагальнення матеріалів з різних джерел; покращила навички 
з оцінювання достовірності інформації та надійності джерел, ефективного 
опрацювання та використання інформації для проведення наукових 
досліджень та практичної діяльності; закріпила практичні навички розв’язання 
проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів 
правозастосування та вміння обґрунтування правової позиції на різних стадіях 
правозастосування; відшліфувала вміння інтеграції необхідних знань та 
розв’язування складних задач правозастосування у різних сферах професійної 
діяльності; відпрацювала уміння аналізу та оцінювання практики застосування 
окремих правових інститутів. Завдяки участі в СПДК «АециіґаБ», що при 
кафедрі права, удосконалила навички у публічних виступах, ораторської 
майстерності та мала можливість закріплювати набуті знання завдяки участі в 
організованих клубом засіданнях, виявляючи при цьому свою креативність,



індивідуальність та формуючи в собі фахівчиню своєї справи. Навчання на 
кафедрі права в ЛНУВМБ ім. С.З. Гжицького виправдала мої очікування і дала 
мені ґрунтову базу знань.

В цілому, освітньо-професійна програма «Право» з підготовки 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 
«Право» галузі знань 08 «Право», яка розроблена на кафедрі права Львівського 
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. 
3. Гжицького є змістовною та здатна забезпечити підготовку кваліфікованих 
правників-практиків з врахуванням потреб та умов ринку праці.
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