
М1ШСТЕРСТВО ОСВ1ТИI НАУКИ УКРА1НИ 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УШВЕРСИТЕТ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ШСТИТУТ ПРАВА 

ПРОТОКОЛ 

ради 13 забезпечення якост! осв!тньо1 д!яльност! та якост! вищо1 осв!ти 

№ 1 в!д 28 серпня 2019 р. 

Присутн!:14з 16 Члешв Ради !з якост!. 

ПОРЯДОК ДЕНПИЙ: 

1. Затвердження плану роботи Ради !з забезпечення якост! осв!тньо1 д!яльност! 
та якост! ВИЩ01 осв!ти навчально-наукового !нституту права на 2019-2020 
навчальний р!к. 

2. Про п!дготовку до акредитац!'! осв!тньо1 програми «Тнтелектуальна 
власн!сть» другого (маг!стерського) р!вня вищоТ осв!ти. 

3. Про затвердження робочих програм навчальних дисципл!н на 2019-20 н.р. 
4. Про затвердження каталогу виб!ркових дисципл!н за осв!тн!ми програмами 

«Право» та «1нтелектуальна власн!сть» другого (маг!стерського) р!вня вищоТ 
осв!ти. 

1. Затвердження плану роботи Ради 1з забезпечення якост! осв1тньо1 

дгяльностг та якост! вищог освгти НШ права 

Слухали в.о. голови ради якост! Стогову О.В., яка представила членам 

Ради !з якост! проект плану роботи Ради !з якост! на 2019-2020 н.р. 

УХВ АДИЛИ: 

Затвердити план роботи Ради. 

2. Про тдготовку до акредитацп освгтньоХ програми «1нтелектуальна 

власшсть» другого (маггстерського) ргвня вищог освШи 

Слухали в.о. голови ради якост! Стогову О.В., яка пов!домила члешв 

Ради !з якост! щодо акредитац!"! осв!тньо1 програми «Хнтелектуальна власн!сть» 

спец!альност! 081 «Право» осв!тнього ступеня «мапстр» у зв'язку !з випуском у 



грудн! 2019 р. першого набору мапстр1в ще'Г спец1альност1 кафедрою 

кримшально-правових дисципл1н та судочинства. 

УХВАЛИЛИ: 

Випусков1й кафедр! КПДС п!дготувати зв!т - самоанал!з та завантажити 

його до електронно! системи НАЗЯВО у встановлений терм!н. 

2. Про затвердження робочих програм навчальних дисциплш 

на 2019-20 н.р. 

1. Слухали зав!дувача кафедри АГПФЕБ Ю.В. Гаруста про стан 

п!дготовки робочих про^^ам навчальних дисципл!н, що закр!плен! за кафедрою. 

2. Слухали зав!дувача кафедри МСПЦПД В.М. Завгородню про стан 

п!дготовки робочих програм навчальних дисципл!н, що закр!плен! за кафедрою. 

3. Слухали зав!дувача кафедри КПДС В.В. Пахомова про стан 

п!дготовки робочих програм навчальних дисципл!н, що закр!плен! за кафедрою. 

4. Слухали зав!дувача кафедри КПТ1ДП В.В. Сухоноса про стан 

п!дготовки робочих програм навчальних дисципл!н, що закр!плен! за кафедрою. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити робоч! програми навчальних дисципл!н в!дпов!дно до списку 

у Додатку 1. 

4. Про затвердження каталогу вибгркових дисциплш. 

Слухали в.о. голови ради Стогову О.В, яка пов!домила про необх!дн!сть 

затвердження каталогу виб!ркових дисципл!н профес!йного спрямування для 

другого (мапстерського) р!вня. 

Допов!дач про!нформувала, що в!дпов!дно до р!шення ради !з 

забезпечення якост! вищо1 осв!ти СумДУ мапстри 2019 року набору 

зд!йснюють виб!р 10 кредит!в загальних дисципл!н !з каталогу дисципл!н 

в!льного вибору загально! п!дготовки та 15 кредит!в !з каталогу виб!ркових 

дисципл!н циклу профес!йно1 та практично!" п!дготовки за осв!тньою 

програмою. Випусковим кафедрам запропоновано сформувати каталог !з 

дисципл!н у 5 кредит!в, 150 кредит!в, 32 години аудиторн! (4 години на 

тиждень), 2 модул! протягом одного семестру. 

1. Слухали зав!дувача кафедри АГПФЕБ Ю.В. Гаруста, який 



запропонував для ОП «Правознавство» наступи! дисципл!ни: «Право 

м!жнародно1 та нац!онально1 безпеки», «М!жнародно-правова протид!я 

тероризму», «Дипломатичне та консульське право», «Особливост! 

адм!н!стративних нравов! дносин», «Адм!н!стративн! провадження та 1х 

особливост!», «Захист прав стор!н в адм!н!стративному судочинств!», 

«Актуальн! проблеми господарського права», «Господарський позов та 

доказування у господарському судочинств!», «Захист прав суб'ект!в 

господарсько! д!яльност!». 

Для ОП «Медичне право» зав!дувач кафедри АГПФЕБ Ю.В. Гаруст 

запропонував наступи! виб!рков! дисципл!ни: «Орган!зац!я д!яльност! та 

акредитац!я медичного закладу. Л!цензування в сфер! медично! д!яльност!», 

«Права ! обов'язки пац!ента», «Б!отека ! б!обезпека», «Господарська д!яльн!сть 

у сфер! охорони здоров'я», «Адм!н!стративна в!дпов!дальн!сть у сфер! медично!' 

практики», «Судова медицина». 

2. Слухали зав!дувача кафедри КПДС В.В. Пахомова , який запропонував 

наступи! виб!рков! дисципл!ни для осв!тньо1 програми «1нтелектуальна 

власн!сть»: «Розпорядження правами на об'екти !нтелектуально1 власност!», 

«Патентознавство», «Захист прав !нтелектуально1 власност! на митному 

кордон!», «Управл!ння !нтелектуальною власн!стю», «Патентна документац!я 

Украши», «Орган!зац!я управл!ння авторським правом ! сум!жними правами», 

«Охорона !нтелектуально1 власност! в !ноземних державах», «Маркетинг та 

економ!ка !нтелектуально1 власност!», «Тнтелектуальна власн!сть в !нновац!йн!й 

сфер!». 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити каталоги виб!ркових дисципл!н за осв!тн!ми програмами 

випусково! кафедри АГПФЕБ «Правознавство», «Медичне право» та кафедри 

КПДС «1нтелектуальна власн!сть» в!дпов!дно до списку у Додаток 2. 

В.О. голови ради цтЪ^ Стогова О.В. 

Вчений секретар Завгородня В.М. 


