Рецензiя-вiдгук

за

на освiтньо-професiйну програму пiдготовки студентiв
Першого (бакалаврського) рiвня вищо[ освiти
гшryзi знань 01 OcBiTa / Педагогiка
спецiальностi 014 Середня ocbiTa
предметноi спецiальностi 014.03 Середня ocBiTa (Iсторiя)

освiтньо-професiйною програмою: Середня

ocBiTa

(Iсторiя,

правознавство)
Освiтньо-професiйна програма, що представле}iа для розгляду

з

метоЮ

надання рецензii-вiдзиву. розроблена робочою груffою кафелри icTopii
Миколаiвського нацiонацьного унiверситету iMeHi В.О. Сухомлинського у
складi: IBaHoBa Т.Ю., Нефьолов Д.В., Маринченко Г.N4,

за
спецiальнiстю 014.0З Серс:;;; ocBiTa (Iсторiя) скцадено з
Освiтньо-професiйна поогоаN,lа пiдготовки бакалаврiв

рекомендацiй MiHicTepcTBa освiти

i

HavKpT

необхiдних для реалiзаuii цiсi програ\{и
теоретична пiдготовка

з

-

предметноЮ
дотрип,{ання

Украiни. Кiлькiсть кредитiв СКТС,
2-10 крелlrтiв.

З0 крелитiв

сtсцадас

кПравознавства). Навчальнi дисциплiни прав}rичого

спрямування, щс, пl]едстаЕ:rенi в освiтнъо-професr

йн

iй програьлi

:

кПравовi студii

(Теорiя дерх{ави i права Ул:раiни)>, кКонституцiйне та адмiнiстративне право)),

<Трулове право), кIlивiльне

та

сiмейне право), кКримiнальне право).

Передбачають послiдовне виБчення з третього року навчання. Окреп,lо видi.тено
вивчення курсу з TeopiT

та.

\tет,-'Jикlт навчання право,_]навства.

Саме цi дисциплiни сприяють формуванню професiйних коплпетенцiй:
знання та практичне застосування нормативно-правових aKTiB нацiонацьного
законодавства; мiжнародних станлартiв

прав людини; розумiння

та

впровадження доктрини та принципч верховенства гIрава, природи права

шiлому

та

природи основних правових_ iнститутiз: засад

нацiонального права,

а також

i

R

прин ципiв

зпtiст}, правових iнститутiв таких

фуrдаraнтальних г&чузgfi IIрава, як: конституцiйне п]эаво, адмiнiстративне
право, цивiльне та сiп,rейне ilраво, трудове право. криплiна,тьне право; вмiння
аналiз5rвати та зас,lгосовl;з21!,{ l]жерела права; здатнiсть Бикористсвувати знанн-я

про сучаонi досягнення юридичноi на5lки.

Важливим для роботодавця е те, що теоретичне вивчення .rouu.r"uoi
циклу завершусться його практичниN{ застосуванням, а саме проходження1\4
навчальноi практики в органах юстицii, вiддiлах полiцii МиколаiвськоТ областi.

Профiльне навчання у Миколаtвському юридичном},, лiцеТ здiйснкlсться за

наступними гrрофiляпЕи: Iстори.lний; Правовий; Ексномiчний. То ж вважа€\,{о,

що предстаtsлена сlсьiтньо-пl_iофесiйна програN{а с

заверlIJениý,I вира}кенням

тимчасового стандарту вищоi освiти за предметною спецiальнiстю 0i4.0З
Середня ocBiTa (Iсторiя) за освiтньо-професiйною tIрограN{ою: Серелня ocBiTa
(lсторiя, правознавство) складена у вiдповiдностi до методиLIних рекоъ4ендацiй,
затверджених наказом \,{ОН УкраТни заNЬ 600 вiд 0I.06.20lб р.; мас практичнч

значущiсть та може бути представлена до розгляду на навчаJIьно-методичнiй
KoMicii навчального закJIаду, для подальшого ii затвердження та використання у
навчальному прошесi.
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