
М1ШСТЕРСТВ0 ОСВ1ТИI НАУКИ УКРА1НИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УШВЕРСИТЕТ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ШСТИТУТ ПРАВА 

ПРОТОКОЛ 

ради 13 забезпечення якост! осв1тньо1 д1яльност1 та якост! вищо! осв1ти 

№ 2 в1д 14 грудня 2018 р. 

Присутн!: 11 1з 12 Член1в Ради 1з якост!. 

ПОРЯДОК ДЕННИИ: 

1. Затвердження перел1ку виб1ркових дисципл1н, що формують загальн! 
компетенци на 2019-2020 навчальний р1к. 

2. Про розробку навчальних план1в 2019 року набору п1дготовки фах1вщв 
осв1тнього ступеня «бакалавр» спец1альност1 081 «Право», 032 «1стор1я та 
археолопя» та спец1альност1 293 «М1жнародне право». 

3. Про розробку навчальних план1в 2019 року набору п1Дготовки фах1вщв 
осв1тнього ступеня «мапстр» спец1альност1 081 «Право». 

/. Затвердження перелшу еибгркових дисциплш, що формують загальш 
компетенци на 2019-2020 навчальнийрш 

Слухали в.о. голови ради Стогову О.В., яка по1нформувала член1в Ради 1з 
ЯК0СТ1 про формування загальноун1верситетського каталогу виб1ркових 
ДИСЦИПЛ1Н, 1Ц0 формують загальн! компетенци на 2019-2020 н.р. 

Слухали зав1дувача кафедри АГПФЕБ Ю.В. Гаруста про дисциплхни, що 
пропонуються кафедрою АГПФЕБ. 

Слухали зав1дувача кафедри МСПЦПД В.М. Завгородню про 
дисципл1ни, що пропонуються кафедрою МСПЦПД. 

Слухали завщувача кафедри КПДС В.В. Пахомова про дисципл1ни, що 
пропонуються кафедрою КПДС . 



Слухали завщувача кафедри КПТЩП В.В. Сухоноса про дисципл1ни, що 
пропонуються кафедрою КПТ1ДП. 

Слухали зав1дувача секци 1стори кафедри КПТ1ДП В.М. Власенка про 
дисципл1ни, що пропонуються викладачами секц111стор11. 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити перел1к вибтркових дисципл1н на 2019-20 навчальний р1к. 

2. Про розробку осв1тн1х програм та навчальних плате 2019 року 
набору шдготовки фахгвщв освШнього ступеня «бакалавр» 
спец1альност1081 «Право», 032 «1сторгя та археологгя» та 

спещальностг 293 «Мгжнародне право». 

1. Слухали зав1дувача кафедри АГПФЕБ Ю.В. Гаруста про осв1тню 
програму «Право» осв1тнього ступеня «бакалавр» спецхальност! 081 «Право». 
Зазначив основн! компетенци випускник1в, програмн! результати навчання. 

Гарант осв!тньо1 програми д.ю.н., доц. Пахомов В.В. перерахував основн! 
осв!тн! компаненти, якими будуть досягатися зазначен! програмн! результати. 

2. Слухали зав!дувача кафедри МСПЦПД В.М. Завгородню про осв!тню 
програму «М!жнародне право» осв!тнього ступеня «бакалавр» спец!альност! 
293 «М!жнародне право». Допов!дач зазначила основн! компетенц!!' 
випускник!в, програмн! результати навчання. 

Гарант осв!тньо1 програми к.ю.н., доц. Самойленко С.А. перерахував основн! 
осв!тн! компаненти, якими будуть досягатися зазначен! програмн! результати. 

3. Слухали зав!дувача секц!!' !стор!1 кафедри КПТЩП В.М. Власенка про 
осв!тню програму «1стор!я» осв!тнього ступеня «бакалавр» спец!альност! 032 
«1стор!я та археолопя». Зазначив основн! компетенц!! випускник!в, програмн! 
результати навчання. 

Член групп забезпечення спещальност! «1стор!я» д.!.н., проф. Дегтярьов С.Г 
охарактеризував основн! осв!тн! компаненти, якими будуть досягатися 
зазначен! програмн! результати. 

УХВАЛИЛИ: 
Схвалити навчальн! плани 2019 року набору п!дготовки фах!вц!в 

осв!тнього ступеня «бакалавр» спец!альност! 081 «Право», спец!альност! 032 
«1стор!я та археолопя» та спец!альност! 293 «М!жнародне право». 

З.Про розробку навчальних плате 2019року набору шдготовки 
фах1вц1в освШнього ступеня «магктр» спец1альност1 081 «Право». 

1.Слухали зав!дувача кафедри АГПФЕБ Ю.В. Гаруста про осв!тню програму 
«Правознавство» осв!тнього ступеня «мапстр» спещальност! 081 «Право». 
Гарант осв!тньо1 програми д.ю.н., доц. Старинський М.В. зазначив основн! 



компетенци випускникш, програмн! результати навчання. 
2. Слухали зав1дувача кафедри АГПФЕБ Ю.В. Гаруста про осв1тню програму 
«Медичне право» осв1тнього ступеня «маг1стр» спец1альност1 081 «Право». 
Гарант осв1тньо1 програми д.ю.н., проф. Кул1ш А.М. зазначив основн! 
компетенц!'! випускниюв, програмн! результати навчання. 
3. Слухали зав!дувача кафедри КПДС В.В. Пахомова про осв!тню програму 
«Хнтелектуальна власн!сть» осв!тнього ступеня «мапстр» спец!альност! 081 
«Право». Гарант осв!тньо! програми к.ю.н., доц. Логвиненко М.Г зазначив 
основн! компетенц!! випускник!в, програмн! результати навчання. 

УХВАЛИЛИ: 
Схвалити навчальн! плани п!дготовки фах!вц!в за осв!тн!ми програмами 

«Правознавство», «Медичне право», «Тнтелектуальна власн!сть» 2019 року 
набору п!дготовки фах!вц!в осв!тнього ступеня «мапстр» спещальност! 081 
«Право». 

В.о. голови ради ^ ' ^ ^ Стогова О.В. 

Вчений секретар Завгородня В.М. 


