
РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-професійну програму 293.00.01 «Міжнародне право» 
освітній рівень: перший (бакалаврський), галузь знань: 29 «Міжнародні 

відносини», спеціальність: 293 «Міжнародне право»
Факультет права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка

Освітньо-професійна програма 293.00.01 «Міжнародне право» першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності «Міжнародне право» Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка 
розроблена згідно з вітчизняним законодавством, зокрема згідно із Законами 
України «Про вищу освіту» та «Про освіту», а також відповідно до вимог МОН 
України.

Обсяг програми -  240 кредитів, з яких на обов’язкові освітні компоненти 
відводиться 180 ЕСТ8, а на вибіркові -  60 ЕСТ8 (тобто 25% - дисципліни вільного 
вибору). Програма виглядає збалансованою, комплексною та логічно 
побудованою, оскільки вона передбачає дисципліни, що забезпечують: (1) 
загальногуманітарну освіту; (2) базову мовну підготовку; (3) фундаментальну 
правничу підготовку; (4) поглиблену фахову підготовку майбутніх бакалаврів 
міжнародного права (порівняльно-правовий блок, блок дисциплін з міжнародних 
відносин і міжнародного права). Завдяки такій структурі освітня програма 
сприятиме підготовці висококваліфікованих, самостійних, відповідальних, 
творчих фахівців в галузі міжнародного права, здатних розв’язувати комплексні 
юридичні проблеми, необхідні для захисту прав людини та її основоположних 
свобод, утвердження верховенства права в суспільстві, забезпечення інтересів 
держави на міжнародному рівні, здатних до подальшого професійного розвитку і 
навчання і спрямованих на прикладну реалізацію місії служіння людині, громаді, 
суспільству. 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 забезпечити формування 
загальних та спеціальних компетентностей, а також результатів навчання, 
передбачених програмою. Важливо відзначити, що викладання дисциплін 
відбувається згідно з принципом 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. З метою набуття навичок командної роботи та 
самостійного пошуку вирішення проблеми передбачено заохочення самонавчання 
здобувачів вищої освіти та організації групової роботи.

Нова редакція опису освітньо-професійної програми 293.00.01 «Міжнародне 
право» 2021 року, запропонована до рецензування, включає зміни до загальної 
інформації про освітньо-професійну програму; переліку програмних
компетентностей випускника та результатів навчання; переліку освітніх

і



компонентів та їх структурно-логічної послідовності. Варто відзначити, що було 
запропоновано зміни до вибіркового блоку освітніх компонентів, внаслідок чого 
студенти можуть активніше формувати власну освітню траєкторію; уточнені 
критерії проведення атестації, внаслідок чого процедура атестації стає більш 
зрозумілою та прозорою; додано нові форми викладання та оцінювання із 
застосуванням інформаційних технологій на платформах «Моосіїе», Ооо£Іе Мееі, 
200М  тощо. Запропоновані зміни до опису освітньої програми зумовлені 
вимогами ринку праці, орієнтацією України на інтеграцію до європейського й 
міжнародного освітнього та дослідницького просторів, положеннями Законів 
України «Про освіту», «Про вищу освіту» та інших актів вітчизняного 
законодавства. Впровадження зазначених змін сприятиме реалізації здобувачами 
вищої освіти їхнього права на вільний вибір дисциплін та формуванню 
конкурентоздатного випускника.

В цілому зміни до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів 
вищої освіти з галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за спеціальністю 293 
«Міжнародне право» освітнього рівня бакалавр, підготовлені проектною групою в 
складі викладачів Факультету права та міжнародних відносин Київського 
університету імені Бориса Грінченка, відповідають вимогам, встановленим 
законодавством України, забезпечують належну підготовку для присвоєння 
здобувачам освіти кваліфікації бакалавра міжнародного права. Отже, дана 
освітньо-професійна програма 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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