
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА 

 

ПРОТОКОЛ 

Експертної ради роботодавців за спеціальностями право, захист інтелектуальної 

власності, організація фінансово-економічної безпеки 

при випусковій кафедрі АГПФЕБ СумДУ 

 

№ 1             від 15 червня 2018 р. 

 

Присутні: 9 з 10 Членів Експертної ради роботодавців. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Обговорення питань щодо підвищення ефективності проходження виробничої 

практики студентами спеціальності «Право» ОС  «бакалавр».         

2. Визначення можливостей залучення працівників установ, підприємств і 

організацій до навчального процесу.            

3. Розгляд та обговорення робочих програм навчальних дисциплін які закріплені за 

кафедрами ННІ права  на 2018/2019н.р. 

4. Розгляд та обговорення каталогу вибіркових дисциплін за освітніми  програмами 

«Право» та «Інтелектуальна власність».       

5. Підсумки роботи Експертної ради роботодавців за 2017/2018 н.р.   

6. Обговорення та затвердження Плану роботи Експертної ради роботодавців на 

2018/2019 н. р.           

7.Узгодження часу та дати наступного засідання Експертної ради роботодавців. 

 

1. Обговорення питань щодо підвищення ефективності проходження 

виробничої практики студентами спеціальності «Право» ОС  «бакалавр». 

СЛУХАЛИ: 

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

який зазначив, що проходження виробничої практики студентами спеціальності 

«Право» ОС «бакалавр» має на меті закріплення теоретичних знань, отриманих під 

час вивчення навчальних дисциплін, отримання практичного досвіду до 

завершальної стадії навчання, сприяння формуванню особистісно значущих умінь 

і навичок. Метою виробничої практики є набуття студентами професійних знань, 

умінь і навичок їх використання під час виконання виробничих функцій і 

розв’язання типових задач діяльності. 

Грек М. В. зосередив увагу на тому, що з метою більш ефективного 

виконання програми виробничої практики доцільно керівникам від кафедр ННІ 

права СумДУ і бази практики спільно допомогати організовувати навчальні заняття 

(семінарські, практичні заняття) та екскурсії, що спрямовані на поглиблення 

теоретичної та практичної підготовки студентів у відповідності до мети та задач 

практики. 

УХВАЛИЛИ: 

При проходженні виробничої практики студентами спеціальності «Право» 



ОС «бакалавр» рекомендувати керівникам від кафедр ННІ права СумДУ і бази 

практики спільно допомогати організовувати навчальні заняття (семінарські, 

практичні) та екскурсії, що спрямовані на поглиблення теоретичної та практичної 

підготовки студентів у відповідності до мети та задач практики. 

 

 

2. Визначення можливостей залучення працівників установ, підприємств і 

організацій до навчального процесу. 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову Експертної ради роботодавців, к.ю.н. Грека М.В., який зазначив, що 

з метою ефективного засвоєння студентами професійних знань, умінь і навичок 

доцільним є залучення працівників установ, підприємств і організацій до 

навчального процесу, а саме : читання лекцій, проведення практичних та 

семінарських занять, керівництво виробничими практиками, курсовими і 

дипломними проектами тощо. 

УХВАЛИЛИ: 

З метою ефективного засвоєння студентами професійних знань, умінь і 

навичок залучати працівників установ, підприємств і організацій до навчального 

процесу, а саме: читання лекцій, проведення практичних та семінарських занять, 

керівництво виробничими практиками, курсовими і дипломними проектами тощо. 

 

3. Розгляд та обговорення робочих програм навчальних дисциплін які 

закріплені за кафедрами ННІ права  на 2018/2019н.р. 

     СЛУХАЛИ: 

     Голову Експертної ради роботодавців, к.ю.н. Грека М.В., який поінформував 

членів про зміст та стан підготовки робочих програм навчальних дисциплін, що 

закріплені за кафедрами АГПФЕБ, МЄПЦПД, КПДС, КПТІДП Навчально-

наукового інституту права СумДУ. 

      УХВАЛИЛИ: 

      Рекомендувати  Раді із забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти затвердити робочі програми навчальних дисциплін що закріплені 

за кафедрами АГПФЕБ, МЄПЦПД, КПДС, КПТІДП Навчально-наукового 

інституту права СумДУ, відповідно до списку у Додатку 1. 

 

4. Розгляд та обговорення каталогу вибіркових дисциплін за освітніми  

програмами «Право» та «Інтелектуальна власність». 

 

СЛУХАЛИ: 

К.ю.н. Петренка Ігоря В’ячеславовича, який повідомив про зміст каталогу 

вибіркових дисциплін за освітніми програмами «Правознавство» та 

«Інтелектуальна власність» другий (магістерський) освітній рівень.   

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати  Раді із забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти затвердити каталоги вибіркових дисциплін за освітніми програмами 

«Правознавство» та «Інтелектуальна власність»  відповідно до списку у          

Додатку 2. 



 

5. Підсумки роботи Експертної ради роботодавців за 2018/2019 н.р. 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову Експертної ради роботодавців, к.ю.н. Грека М.В., який визначив 

основні підсумки роботи Експертної ради роботодавців за 2018/2019р. н.р. Голова 

Експертної ради роботодавців, к.ю.н. Грек М.В. запропонував визнати роботу 

експертної ради роботодавців за 2018/2019 н.р. задовільною 

УХВАЛИЛИ: 

Визнати роботу Експертної ради роботодавців за 2018/2019 н.р. задовільною. 

 

6. Обговорення та затвердження Плану роботи Експертної ради 

роботодавців на 2019/2020 н. р. 

 

СЛУХАЛИ: 

К.ю.н. Шапіро Вікторію Сергіївну, яка представила членам Експертної ради 

роботодавців проект плану роботи Експертної ради роботодавців на          2019/2020 

н.р. (додається) 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити план роботи Експертної ради роботодавців на 2019/2020 н.р. 

 

7. 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 18 жовтня 2019р. о 15.00  

 

Затвердити 

 

Голова Експертної ради        М.В. Грек 

 

Секретар Експертної ради       В.С. Шапіро 

 

 


