
М1Н1СТЕРСТВО 0СВ1ТИI НАУКИ УКРА1НИ 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УШВЕРСИТЕТ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ШСТИТУТ ПРАВА 

ПРОТОКОЛ 

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

№ 1 в!д 25 жовтня 2018 р. 

Присутн!: 9 3 12 Член!в Ради !з якост!. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Затвердження плану роботи Ради !з забезпечення якост! осв!тньо1 
д!яльност! та якост! вищо! осв!ти навчально-наукового !нституту права 
на 2018-2019 навчальний р!к. 
2. Про п!дготовку до л!цензування та акредитац!! спец!альностей 
!нституту права. 
3. Про запровадження нових осв!тн!х програм в НШ права. 
4. Про затвердження робочих програм навчальних дисципл!н. 
5. Про затвердження каталогу виб!ркових дисципл!н за осв!тн!ми 
програмами «Правознавство» та «Тнтелектуальна власн!сть». 

1. Затвердження плану роботи Ради 13 забезпечення якостг освшньог 

дгяльностг та якостг вищог освШи навчально-наукового шституту 

права 

Слухали секретаря ради якост! Стогову О.В., яка представила членам 

Ради !з якост! проект плану роботи Ради !з якост! на 2018-2019 н.р. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити план роботи Ради. 

2. Про тдготовку до лщензування та акредитаци спедальностей 

шституту права 



Слухали секретаря ради якост! Стогову О.В., яка пов!домила член!в Ради 

!з якост! про необх!дн!сть акредитац!'! осв!тньо1 програми «Право» 

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

випуском у червн! 2019 р. бакалавр!в за скороченим терм!ном навчання 2 роки. 

УХВАЛИЛИ: 

Випусков!й кафедр! АГПФЕБ п!дготувати акредитац!йну справу до 30 

КВ1ТНЯ 2019 р 

Слухали зав!дувача кафедри АГПФЕБ Ю.В. Гаруста про необх!дн!сть 

л!цензування спец!альност! «Право» осв!тнього ступеня «маг!стр» для 

!ноземц!в. 

УХВАЛИЛИ: 

Випусков!й кафедр! АГПФЕБ п!дготувати л!ценз!йну справу до 30 

грудня 2018 р. 

3. Про запровадження нових осе1тн1х програм в НШ права 

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

програму «Медичне право» спец!альност! 081 «Право» осв!тнього ступеня 

«мапстр». 

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

програму «М!жнародне право» спец!альност! 293 «М!жнародне право» 

осв!тнього ступеня «бакалавр». 

3. Слухали зав!дувача секц!1 !стор!1 кафедри КПТ1ДП В.М. Власенко про 

осв!тню програму «1стор!я» спец!альност! 032 «1стор!я та археолопя» 

осв!тнього ступеня «бакалавр». 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити осв!тню програму «М!жнародне право» спещальност! 293 

«М!жнародне право» осв!тнього ступеня «бакалавр», осв!тню програму 

«Медичне право» спец!альност! 081 «Право» осв!тнього ступеня «мапстр», 

осв!тню програму «1стор!я» спещальност! 032 «1стор!я та археолопя» 

осв!тнього ступеня «бакалавр» та подати 1х на розгляд Ради !з якост! СумДУ. 

4. Про затвердження робочих програм навчальних дисциплш. 



Слухали зав1дувач1в кафедр АГПФЕБ Ю.В. Гаруста, МСПЦПД В.М. 

Завгородню, КПТ1ДП В.В. Сухоноса та КПДС В.В. Пахомова, як! повщомили 

про затвердження робочих програм навчальних дисципл1н, що закр1плен1 за 

кафедрами. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити робоч! програми навчальних дисципл1Н в1дпов1дно до 

Додатку 1. 

5. Про затвердження каталогу вибгркових дисциплш. 

Слухали Семенова В.М., який пов1домив про пропозицп в1д РПГ 

осв1тн1х програм «Правознавство» та «Хнтелектуальна власн1сть» другий 

(мапстерський) осв1тн1й р1вень. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити каталоги виб1ркових дисципл1н за осв1тн1ми програмами 

«Право» та «Тнтелектуальна власн1сть» Додаток 2. 

Голова ради 

Вчений секретар 

Семенов В.М. 

Стогова О.В. 


