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Рецензована освітньо-професійна програма 293.00.01 «Міжнародне право»
першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Міжнародне право» розроблена згідно з
вітчизняним законодавством та відповідно до вимог МОН України Програма є
комплексною, спрямованою на підготовку затребуваного на ринку праці та
конкурентоспроможного професіонала у галузі міжнародних відносин, міжнародного
права.
Запропонована програма є змістовно наповненою і комплексною, увідповідненою
реаліям сьогодення, що дає можливість підготувати компетентних фахівців у сфері
міжнародного права, здатних вирішувати складні практичні проблеми професійної
діяльності, приймати обґрунтовані, оптимальні рішення у площині практичної
діяльності та володіти компетентностями для подальшого навчання, професійного
зростання та саморозвитку. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми
дає змогу належно реалізувати компетентнісний підхід до підготовки фахівців першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти.
Освітні компоненти програми дають змогу досягти мети, формуючи загальні та
спеціальні (фахові) компетентності, результати навчання, передбачені відповідними
матрицями. Викладання дисциплін відбувається на принципах індивідуальноособистісної орієнтації та студентоцентризму. Особлива увага приділяється системному
підходу до здобуття студентами знань з міжнародного права, права Європейського
Союзу, порівняльного правознавства, теорії та історії держави і права, конституційного
права України, правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Важливим є й
ознайомлення з найбільш актуальними проблемами теоретичного та прикладного
характеру для використання набутих компетеніностей, знань, умінь у подальшій
самостійній аналітично-консультаційній та іншій діяльності. З метою набуття навичок
командної роботи та самостійного пошуку вирішення проблеми передбачено заохочення
самонавчання здобувачів вищої освіти та організації групової роботи. Освітні
компоненти забезпечують формування фахових компетентностей випускників, які
працюватимуть у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародного
права.
Отже, дана освітньо-професійна програма вдало поєднує освітню та практичну
складові, змістовно і структурно відповідає сучасним вимогам до підготовки фахівців зі
спеціальності 293 «Міжнародне право» та може бути рекомендована до використання у
навчальному процесі, який забезпечує кафедра міжнародних відносин та міжнародного
права Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса
Грінченка.
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