РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму 293.00.01 «Міжнародне право»
галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»,
спеціальність: 293 «Міжнародне право»
освітній рівень: перший (бакалаврський)
Факультет права та міжнародних відносин
Київського університету імені Бориса Грінченка
Нова редакція освітньої програми 293.00.01 «Міжнародне право» першого
(бакалаврського) рівня спеціальності «Міжнародне право», представлена на
рецензування, розроблена випусковою кафедрою міжнародних відносин та
міжнародного права ФМПВ Київського університету імені Бориса Грінченка та
враховує всі вимоги, передбачені для сучасних ЗВО, що здійснюють підготовку
бакалаврів цієї спеціальності.
Освітня програма різностороння, передбачає низку дисципліни, що
забезпечують формування загальних, фахових компетентностей, базову мовну
підготовку; фундаментальну правничу підготовку; надає можливість поглибити
фахову підготовку за рахунок широкого спектру блоку вибіркових дисциплін.
Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми збалансована,
справляє враження системної, комплексної, логічно побудованої та виваженої
програми підготовки майбутніх фахівців, здатних вирішувати складні
спеціалізовані задачі у сфері міжнародно-правового регулювання міжнародних
відносин та національного законодавства.
До переваг освітньо-професійної програми можна віднести посилення
практичної орієнтованості навчання, творчу спрямованість викладання у формі
комбінацій лекцій, практичних занять, самостійної навчальної та дослідницької
роботи з використанням елементів дистанційного навчання та практичної
підготовки; поглиблене вивчення іноземної (англійської) мови та другої
іноземної
мови,
що
дає
змогу
підготувати
компетентних,
конкурентоспроможних фахівців у галузі міжнародного права.
Розробники запропонували у новій редакції освітньої програми освітні
компоненти, які відображають сучасні тенденції підготовки фахівців з
міжнародного права. Зокрема, позитивно сприймається включення дисципліни
«Порівняльне муніципальне право» в освітні компоненти блоку дисциплін
порівняльного права. Вважаю обґрунтованим збереження освітніх компонентів
попередньої освітньої програми, які формують загальна та фахові
компонентності. Позитивним також є збалансований комплекс навчальних
дисциплін, які розкривають актуальні питання сучасних міжнародних відносин
та світової політики, пріоритетів зовнішньополітичної діяльності України,
проблем і тенденцій розвитку європейської та євроатлантичної інтеграції
України в умовах нових геополітичних реалій.

і

Загалом, варто підкреслити якісні позитивні зміни освітньої програми
293.00.01 «Міжнародне право» першого (бакалаврського) рівня спеціальності
«Міжнародне право», які враховують пропозиції академічної спільноти.
Отже, рецензована нова редакція освітньо-професійної програми 293.00.01
«Міжнародне право» відповідає Закону України «Про вищу освіту» та вимогам,
встановленим Міністерством освіти і науки України, містить усі необхідні
структурні та змістові складові, відображає сучасні вимоги до підготовки
фахівців у галузі міжнародного права, відповідає запитам сучасного ринку праці
та може бути рекомендована до реалізації кафедрою міжнародних відносин та
міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин Київського
університету імені Бориса Грінченка.
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