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Анотація

Професійна  спрямованість  майбутніх  фахівців  з  міжнародного  права

охоплює  сукупність  правових,  економічних,  управлінських,  політичних,

екологічних,  міжкультурних  знань,  умінь  і  навичок.  Вони  сприяють

професійному  самовдосконаленню,  прогнозуванню  професійної  розвитку

кар’ери, критичного реалізації творчого мислення, потенціалу.

Інтеграція  гуманітарних  дисциплін  є  основним  фундаментом  при

формуванні  професійного  фахівця  з  міжнародного  права.  Усвідомлення

важливості та відповідальності обраної професії. В роботі розглянуто наукові

аспекти формування професійної спрямованості, під час навчального процесу.

Ключові  слова:  професійна  спрямованість,  професійні  компетенції,

гуманітарні дисципліни, фахова підготовка.

Annotation

The  professional  orientation  of  future  specialists  in  international  law

encompasses  a  range  of  legal,  economic,  managerial,  political,  environmental,

intercultural  knowledge,  skills  and  competences.  They  promote  professional  self-

improvement,  the  development  of  critical  thinking,  career  prognosis,  and  the

realization of creative potential. The integration of the humanities is a fundamental

foundation in the formation of a professional specialist in international law.

Awareness of the importance and responsibility of the chosen profession. 

The article deals with the scientific aspects of the formation of professional

orientation, during the educational process among law students.

Keywords:  professional  orientation,  professional  competences,  humanities,

professional training.


