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СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА 

 

 

ПРОТОКОЛ 

Експертної ради роботодавців за спеціальності 081 « Право» 

при випусковій кафедрі АГПФЕБ СумДУ 

 

 

№ 1              від 25 жовтня  2020 р. 

 

Присутні: 8 з 8 Членів Експертної ради роботодавців. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Обговорення пропозицій щодо удосконалення освітньої наукової 

програми 081 «Право» третього рівня вищої освіти. 

2. Розгляд та обговорення навчальних планів підготовки студентів денної та 

заочної форм навчання спеціальності 081 «Право» ОС «бакалавр». 

3. Обговорення переліку дисциплін циклу загальної підготовки за вибором 

студентів у 2020-2021 н.р. 

4. Обговорення доцільності проведення для студентів онлайн зайнять із 

залученням юристів-практиків  

5. Проведення роботи по інформуванню студентської громади ННІ права 

СумДУ про оголошені конкурси, гранти, інші заходи. 

6. Узгодження часу та дати наступного засідання Експертної ради 

роботодавців. 

 

1. Обговорення пропозицій щодо удосконалення освітньої наукової 

програми 081 «Право» 

СЛУХАЛИ: 

Трошечко В.В. директора Сумського міського центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, яка зазначила, що Положення про 

освітні програми вищої освіти Сумського державного університету регламентує 

порядок розробки, затвердження, відкриття, оприлюднення, реалізації та 

закриття освітніх програм. Для процедур оновлення та модернізації ОНП 

обов’язковим є повне охоплення зовнішніх стейкхолдерів, в тому числі 

роботодавців. Інституційно роботодавці долучаються до періодичного 

перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості через членство в РПГ 

та участі у роботі експертної ради роботодавців.  

Директор Сумського міського центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Трошечко В.В. під час обговорення ОНП внесла пропозицію 

щодо посилення вибіркової компоненти ОНП в результаті чого каталог 

вибіркових дисциплін був би розширений рядом професійних дисциплін: 

Адміністративне право та процес: поглиблений курс, Актуальні проблеми 

міжнародного публічного права, Актуальні проблеми адміністративного права 



Актуальні проблеми європейського права, Господарське право: поглиблений 

курс, Правове забезпечення діяльності судових органів, Правове забезпечення 

діяльності правоохоронних органів, Фінансове право: поглиблений курс. 

 

СЛУХАЛИ: 

Слабунову Ю. В., керівника Охтирської місцевої прокуратури яка,  в 

рамках надання пропозицій по вдосконаленню ОНП, запропонувала 

скоригувати ОНП та посилити педагогічну складову в результаті чого в ОНП 

включити навчальну дисципліну «Інноваційна педагогічна діяльність» (ОК 3). 

Також запропоновано відкриті інформаційні канали для отримання пропозицій 

та зауважень від зовнішніх стейкхолдерів. Для цього в інформаційній системі 

«Каталог освітніх програм» необхідно передбачити можливість зворотного 

зв’язку для обговорення проєктів освітніх програм через онлайн-форму. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Раді з якості ННІ права СумДУ затвердити 

запропонований каталог вибіркових дисциплін ОНП «Право» на 2021-22 н.р. 

    Рекомендувати Раді з якості ННІ права СумДУ передбачити можливість 

зворотного зв’язку для обговорення проєктів освітніх програм через онлайн-

форму в інформаційній системі «Каталог освітніх програм» 

 

2. Розгляд та обговорення навчальних планів підготовки студентів 

денної та заочної форм навчання спеціальності 081 «Право» ОС «бакалавр». 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову Експертної ради роботодавців, Трошечко Валентину Вікторівну, 

яка поінформувала членів про зміст навчальних планів підготовки студентів 

денної та заочної форм навчання спеціальності 081 «Право» ОС «бакалавр». 

 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Раді з якості ННІ права СумдУ затвердити навчальні 

плани підготовки студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 081 

«Право» ОС «бакалавр». 

 

3. Обговорення переліку дисциплін циклу загальної підготовки за 

вибором студентів у 2020-2021 н.р. 

СЛУХАЛИ: 

Заступника Голови Експертної ради роботодавців - Слабунову Юлію 

Володимирівну, яка довела до відома присутніх вимоги щодо формування 

переліку дисциплін циклу загальної підготовки за вибором студентів у 2019-

2020 н.р. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Раді з якості ННІ права СумДУ при затвердженні переліку 

дисциплін циклу загальної підготовки за вибором студентів у 2019-2020 н.р. 

розглянути пропозиції кафедр щодо запропонованих дисциплін. 

 



4. Обговорення доцільності проведення для студентів онлайн зайнять 

із залученням юристів-практиків 

 

СЛУХАЛИ: 

 Голову Експертної ради роботодавців, Трошечко Валентину Вікторівну, 

яка зазначила про доцільність, в умовах карантину, залучення до проведення 

онлайн зайнять юристів-практиків з метою забезпечення рівня якості 

навчального процесу,  посилення практичної спрямованості фахових 

дисциплін, а також формування необхідних навиків для подальшої успішної 

кар’єри юриста.    

 

УХВАЛИЛИ: 

Залучати до проведення онлайн зайнять для студентів юристів-практиків 

за сприяння Ради роботодавців. 

 

 

5. Проведення роботи по інформуванню студентської громади ННІ 

права СумДУ про оголошені конкурси, гранти, інші заходи. 

 

СЛУХАЛИ: 

Заступника Голови Експертної ради роботодавців - Слабунову Юлію 

Володимирівну, яка зазначила, що з метою виявлення творчої та перспективної 

молоді у галузі юриспруденції доцільним є інформування про оголошені 

конкурси, гранти, інші заходи. Зокрема, зазначене стосується академічної 

мобільності студентів, участь у міжнародних грантових проектах якої надає 

можливість безпосереднього контакту із представниками міжнародних служб 

та департаментів європейських університетів. 

УХВАЛИЛИ: 

Проводити постійне інформуванню студентської громади ННІ права 

СумДУ про оголошені конкурси, гранти, інші заходи. 

 

 

6. Узгодження часу та дати наступного засідання Експертної ради 

роботодавців. 

СЛУХАЛИ: 

Голову Експертної ради роботодавців, Трошечко Валентину Вікторівну, 

яка запропонувала членам Експертної ради роботодавців провести наступне 

засідання Експертної ради роботодавців 15 червня 2021 р. о 15.00. 

УХВАЛИЛИ: 

Провести наступне засідання Експертної ради роботодавців 15 червня 

2021 р. о 15.00. 

 

 

Голова Експертної ради                                           В. В. Трошечко  

 

Секретар Експертної ради      Л. В. Золота 


