
М1Н1СТЕРСТВО ОСВ1ТИI НАУКИ УКРА1НИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УН1ВЕРСИТЕТ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ШСТИТУТ ПРАВА 

ПРОТОКОЛ 

ради 13 забезпечення якост! осв1тньо1 дхяльност! та якост! вищо1 осв1ти 

№ 6 в1д 21 червня 2019 р. 

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про результати акредитаци спец1альност1 081 «Право» осв1тнього 

ступеня «бакалавр». 

2. Про результати л1цензування спец1альност1 081 «Право» осв1тнього 

ступеня «мапстр» для 1ноземц1в. 

3. Про методичн! рекомендацп кафедрам щодо органхзацп осв1тньо1 

д1яльност1 в 2019-2020 н.р. 

1. Про результати акредитаци спещальностг 081 «Право» осв1тнього 

ступеня «бакалавр». 

Слухали Стогову О.В., яка допов1ла, що акредитац1йна справа по 

спец1альност1 081 «Право» осв1тнього ступеня «бакалавр» була п1дготовлена у 

встановлений терм1н, були проведен! контрольн! зам1ри знань студент1в 2-4 

курс1в, проведений самоанал1з в1дпов1дност1 викладач1в кафедр л1ценз1йним 

умовам. Але вщповщно до наказу МОН №1315 вщ 28.11.2018 про внесения 

ЗМ1Н до наказу М1н1стерства осв1ти 1 науки Украши вщ 30 жовтня 2017 року № 

1432 потреба у проведенн! акредитацшно! експертизи в1дпала. Сертиф1кат на 

пщготовку спец1ал1ст1в осв1тнього р1вня «бакалавр» спец1альност1 6.030401 

«Правознавство» / 081 «Право» Д1я до 2028 року. 



УХВАЛИЛИ: 

Прийняти 1нформац1ю до в1дома. 

2. Про результати лщензування спещальностг 081 «Право» освШнього 

ступеня «маггстр» для шоземщв. 

Слухали зав1дувача кафедри АГПФЕБ Ю.В. Гаруста про Л1цензування 

спец1альност1 081 «Право» осв1тнього ступеня «мапстр» для 1ноземц1в, який 

Д0П0В1В про отримання в1дпов1дного сертиф1ката 

УХВАЛИЛИ: 

Прийняти 1нформац1ю до в1дома. 

З.Про методичш рекомендаци кафедрам щодо оргашзаци освгтньог 

дгяльностг в 2019-2020 н.р. 

Слухали Стогову О.В., яка ознайомила член1в ради якост! 13 методичними 

рекомендац1ями кафедрам щодо орган1зацп освхтньоУ д1яльност1 в 2019-2020 

н.р. 

УХВАЛИЛИ: 

Прийняти 1нформац1ю до в1дома. 

В.о. голови ради С^ж^ Стогова О.В. 

Вчений секретар ^ у ^ ^ ^ Завгородня В.М 



Додаток 2. 

Виб1рков1 дисципл1ни циклу ирофес1йио1 та практично! пщготовки за 

осв1тньою програмою «1нтелектуальна власн1сть» 

1 Розпорядження правами на об'екти 1нтелектуально1 власност!. 

2 Патентознавство. 

3 Захист прав 1нтелектуально1 власност! на митному кордон!. 

4 Управл!ння !нтелектуальною власшстю. 

5 Патентна документац!я УкраУни. 

6 Орган!зац!я управл!ння авторським правом ! сум!жними правами. 

7 Охорона !нтелектуально1 власност! в !ноземних державах. 

8 Маркетинг та економ!ка !нтелектуально1 власност! 

9 1нтелектуальна власн!сть в !нновац!йн!й сфер!. 

Виб1рков1 ДИСЦИПЛ1НИ циклу профес1йноТ та практично! пщготовки за 

осв1тньою програмою «Правознавство»: 

1 Право м!жнародно1 та нац!онально1 безпеки. -

2 М!жнародно-правова протид!я тероризму. 

3 Дипломатичне та консульське право. 

4 Особливост! адм!н!стративних правов!дносин. 

5 Адм!н!стративн! провадження та 1х особливост!. 

6 Захист прав стор!н в адм!н!стративному судочинств!. 

7 Актуальн! проблеми господарського права. 

8 Господарський позов та доказування у господарському судочинств!. 

9 Захист прав суб'ект!в господарсько! д!яльност!. 

Виб1рков1 ДИСЦИИЛ1НИ циклу профес1йпо1 та практично! пщготовки за 

осв1тньою програмою «Медичне право»: 

1 Орган!зац!я д!яльност! та акредитац!я медичного закладу. Л!цензування 

$ сфер! медично! д!яльност!. 

2 «Права ! обов'язки пац!ента. 

3 Б!отека! б!обезпека. 

4 Господарська д!яльн!сть у сфер! охорони здоров'я. 

5 Адм!н!стративна в!дпов!дальн!сть у сфер! медичноТ практики. 

6 Судова медицина. 


