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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 20 жовтня 2019 р. 

 

Присутні: 8 з 8 Членів Експертної ради роботодавців. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Внесення змін до складу Ради роботодавців із числа установ, підприємств, 

організацій та затвердження нового складу Ради роботодавців. 

2. Обговорення проекту навчального плану освітньо-професійної програми 

«Медичне право» 

3. Розгляд та обговорення навчальних планів підготовки студентів денної та 

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

4. Обговорення переліку дисциплін циклу загальної підготовки за вибором 

студентів у 2019-2020 н.р. 

5. Обговорення каталогу вибіркових дисциплін професійного спрямування для 

ОНП «Право» третього рівня вищої освіти       

 6. Обговорення доцільності проведення для студентів за сприяння Ради 

роботодавців відвідувальних заходів до державних органів виконавчої та судової 

гілки влади.         

7. Проведення роботи по інформуванню студентської громади юридичного 

факультету про оголошені конкурси, гранти інші заходи, що направлені на 

виявлення творчої та перспективної молоді у галузі юриспруденції та суміжних 

галузей.  

8. Узгодження часу та дати наступного засідання Експертної ради 

роботодавців. 

   

 1. Внесення змін до складу Ради роботодавців із числа установ, 

підприємств, організацій та затвердження нового складу Ради роботодавців. 

 

СЛУХАЛИ: 

       

  Директора Сумського міського центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Трошечко Валентину Вікторівну, яка довела до відома 

присутніх основні положення наказу ректора СумДУ від 03.11.2015р. №0966-I 

«Про створення експертної ради роботодавців». На виконання цього наказу було 

створено Експертну раду роботодавців зі спеціальності  081 «Право» у новому 

персональному складі, який затверджено наказом ректора СумДУ від 25.10.2019р. 



№0778-I  «Про створення Експертної ради роботодавців  зі спеціальності  081 

«Право». Новий персональний склад Експертної ради роботодавців затверджений 

у такому складі : 

1.   Кібець Віктор Олександрович, начальник територіального управління 

Державної судової адміністрації України у Сумській області. 

2. Ковальова Олександра Михайлівна, голова Ради адвокатів в Сумській 

області. 

3. Коган Борис Герцевич, голова ради підприємців при Сумській обласній 

державній адміністрації, голова Сумського обласного регіонального відділення 

Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України. 

4. Свистун Ірина Петрівна, начальник Головного територіального управління 

юстиції у Сумській області, кандидат юридичних наук.   

5. Слабунова Юлія Володимирівна, керівник Сумської місцевої прокуратури. 

6. Терещенко Сергій Володимирович, начальник Управління кадрового 

забезпечення ГУНП в Сумській області. 

7. Трошечко Валентина Вікторівна, директор Сумського міського центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

8. Шаповал Микола Михайлович, голова Сумського окружного 

адміністративного суду. 

        

 СЛУХАЛИ: 

Начальника Головного територіального управління юстиції у Сумській 

області, кандидата юридичних наук Свистун Ірину Петрівну, яка запропонувала 

обрати Голову Експертної ради роботодавців, Заступника Голови Експертної ради 

роботодавців та секретаря. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Одноголосно Головою Експертної ради роботодавців було обрано          

Трошечко Валентину Вікторівну; Заступником Голови Експертної ради 

роботодавців - Слабунову Юлію Володимирівну та секретарем Експертної ради 

роботодавців – Золоту Лесю Володимирівну, кандидата юридичних наук, 

асистента кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства.  

 

2. Обговорення проекту навчального плану освітньо-професійної 

програми «Медичне право» 

  

СЛУХАЛИ: 

Директора Сумського міського центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги – Трошенко Валентину Вікторівна, яка представила для 

обговорення проект навчального плану освітньо-професійної програми «Медичне 

право» . 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Голова Ради адвокатів в Сумській області – Ковальова Олександра 

Михайлівна, яка загалом згодна з проектом навчального плану, проте, необхідно 

звернути увагу на дисципліни практичного спрямування для того, щоб студенти 

були більш підготовлені до практичної роботи на підприємствах, установах, 



організаціях. Також Ковальова О.М. запропонувала внести пропозиції щодо 

додатку наступних дисциплін: до обов’язкових додати «Документообіг у закладі 

охорони здоров’я», оскільки студенти мають: правильно оформлювати медичну 

документацію; ознайомитися та зрозуміти механізм створення, ліцензування 

медичних установ; вміти працювати із документами з застосуванням 

інформаційних систем; збирати дані про документи, які потрібні для прийняття 

управлінських рішень; проводити роботу з організації листування. 

До вибіркових дисциплін пропоную включити дисципліну  «Господарська 

діяльність у сфері охорони здоров’я», де студенти мають ознайомитися з 

поняттям, порядком та умовами ліцензування господарської діяльності з медичної 

практики, контролем за додержанням Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з медичної практики, питань акредитації закладів 

охорони здоров’я. 

Голова ради підприємців при Сумській обласній державній адміністрації, 

голова Сумського обласного регіонального відділення Спілки підприємців малих, 

середніх і приватизованих підприємств України – Коган Борис Герцевич, який 

погодився з Ковальовой О.М. та вніс пропозиції щодо організації виробничої 

практики студентів даної спеціальності. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Одноголосно затвердити запропонований навчальний план зі змінами. 

 

3. 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». 

 

 

4. Обговорення переліку дисциплін циклу загальної підготовки за вибором 

студентів у 2019-2020 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. 

 

5. Обговорення каталогу вибіркових дисциплін професійного 

спрямування для ОНП «Право» третього рівня вищої освіти 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову Експертної ради роботодавців, Трошечко Валентину Вікторівну, яка 

відповідно до тематики наукових досліджень здобувачів вищої освіти 

запропонувала наступний каталог вибіркових дисциплін професійного 

спрямування: інтелектуальна власність та трансфер технологій; господарське 

право; цивільне право. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Раді з якості ННІ права СумДУ затвердити запропонований 

каталог вибіркових дисциплін професійного спрямування для ОНП «Право» 

третього рівня вищої освіти. 

 

6. Обговорення доцільності проведення для студентів за сприяння Ради 

роботодавців відвідувальних заходів до державних органів виконавчої, 

законодавчої та судової гілки влади. 

СЛУХАЛИ: 

Заступника Голови Експертної ради роботодавців - Слабунову Юлію 

Володимирівну, яка зазначило, що з метою поглиблення теоретичної та 

практичної підготовки студентів доцільним є проведення для них за сприяння 

Ради роботодавців відвідувальних заходів до державних органів виконавчої та 

судової гілки влади. 

УХВАЛИЛИ: 

Проводити для студентів за сприяння Ради роботодавців відвідувальні 

заходи до державних органів виконавчої, законодавчої та судової гілки влади. 

 

7. 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. 

 

8. 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 2020 р. о 15.00. 

УХВАЛИЛИ: 

Провести наступне засідання Експертної ради роботодавців 15 червня 

2020 р. о 15.00. 

 

 

Голова Експертної ради                                           В. В. Трошечко  

 

Секретар Експертної ради      Л. В. Золота 

 


