
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

Експертної ради роботодавців за спеціальностями право, захист 

інтелектуальної власності, організація фінансово-економічної безпеки 

при випусковій кафедрі АГПФЕБ СумДУ 

 

 

№ 2            від 12 травня 2016 р. 

 

 

Присутні: 10 з 10 Членів Експертної ради роботодавців. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Обговорення питань проходження виробничої практики студентами 

спеціальності «Правознавство» ОКР «бакалавр» 

      2. Підсумки роботи Експертної ради роботодавців за 2015/2016 н.р. 

  3.Обговорення та затвердження Плану роботи Експертної ради 

роботодавців на 2016/2017 н. р. 

  4. Обговорення та схвалення освітньої наукової програми Доктор 

філософії в галузі права, спеціальність 081 «Право». 

  5.Узгодження часу та дати наступного засідання Експертної ради 

роботодавців. 

 

 

1. Обговорення питань проходження виробничої практики 

студентами спеціальності «Правознавство» ОКР «бакалавр» 

 

        Слухали Голову Експертної ради роботодавців, к.ю.н. Грека Михайла 

Васильовича, який довів до відома присутніх інформацію про порядок та 

строки проходження виробничої практики студентами спеціальності 

«Правознавство» ОКР «бакалавр». Грек М. В. зазначив, що практика студентів 

є невід’ємною частиною процесу підготовки фахівців у Вищому навчальному 

закладі. Практика передбачає отримання студентами достатнього обсягу 

практичних знань і навичок роботи. Метою практики є оволодіння студентами 

сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх 

майбутньої професії, формування у них, на базі отриманих у вищому 

навчальному закладі знань професійних умінь і навичок для прийняття 

самостійних рішень під час конкретної роботи, виховання потреби 



систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в 

практичній діяльності.  

 

2. Підсумки роботи Експертної ради роботодавців за 2015/2016 н.р. 

 

          Слухали Голову Експертної ради роботодавців, к.ю.н. Грека Михайла 

Васильовича, який визначив основні підсумки роботи Експертної ради 

роботодавців за 2015/2016 н.р. Голова експертної ради роботодавців Грек М.В. 

запропонував визнати роботу Експертної ради роботодавців за 2015/2016н.р. 

задовільною. 

 Серед проблем, що знижують ефективність практики, важливими є 

невідповідність цілей керівників практики від організації-роботодавця та 

пов’язані з цим надто великі обмеження можливостей студентів у здійсненні 

практичної діяльності, а також недостатній рівень організації процесу. В 

результаті студенти не мають можливості виконувати достатню кількість 

практичних завдань, що дозволила б досягти мети навчальної практики та 

вчасно знаходити відповіді на запитання які виникають у ході роботи. Таким 

чином важливим у даному випадку є постійна взаємодія між керівником 

практикою на кафедрі та керівником практикою на місці її проходження. 

 

УХВАЛИЛИ : 

     Рекомендувати Вчені Раді факультету СумДУ внести відповідні зміни  до 

Програми проходження навчальної практики студентами спеціальності 

«Правознавство» ОКР «бакалавр» у контексті віднесення до обов’язків 

керівників навчальної практики його постійну взаємодію із керівником 

практики на місці її проходження з метою досягнення максимального ефекту. 

  

УХВАЛИЛИ : 

     Визнати роботу Експертної ради роботодавців за 2015/2016 н.р. 

задовільною. 

 

3. Обговорення та затвердження Плану роботи Експертної ради 

роботодавців на 2016/2017 н. р. 
 

Слухали кандидата юридичних наук Шапіро Вікторію Сергіївну, яка  

представила членами Експертної ради роботодавців проект плану роботи 

Експертної ради роботодавців на 2016-2017 н.р. (додається)  

 

УХВАЛИЛИ : 

    Затвердити план роботи Експертної ради роботодавців на 2016-2017н.р. 

 

 

4. Обговорення та схвалення освітньої наукової програми Доктор 

філософії в галузі права, спеціальність 081 «Право». 

 



СЛУХАЛИ: 

Голову Експертної ради роботодавців, к.ю.н. Грека Михайла 

Васильовича, який представив для обговорення освітньо-наукову програму 

докторів філософії зі спеціальності 081 «Право». 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати  Раді із забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти ННІ права затвердити освітньо-наукову програму підготовки 

докторів філософії зі спеціальності 081 «Право». 

 

5. Узгодження часу та дати наступного засідання Експертної ради 

роботодавців 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову Експертної ради роботодавців, к.ю.н. Грека Михайла 

Васильовича, який запропонував членам Експертної ради роботодавців 

провести наступне засідання Експертної ради роботодавців 12 вересня     

2016р. о 15.00 

  

УХВАЛИЛИ: 

         Провести наступне засідання Експертної ради роботодавців 12 вересня 

2016р. о 15:00 

 

 

 

Голова експертної ради                                                                   М.В. Грек 

 

 

Секретар Експертної ради                                                              В.С. Шапіро  

 


