
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА 

 

 

ПРОТОКОЛ 

Експертної ради роботодавців зі спеціальності  081 «Право» 

при випусковій кафедрі АГПФЕБ СумДУ 

 

 

№ 3            від 21 серпня 2020 р. 

 

 

Присутні: 9 з 10 Членів Експертної ради роботодавців. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Обговорення пропозицій щодо удосконалення освітньої наукової 

програми 081 «Право».  

2. Обговорення стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для 

другого (магістерського) рівня та затвердження зміненого навчального плану 

освітньо-професійної програми «Медичне право». 

3. Обговорення освітніх програм «Правознавство», «Медичне право» та 

«Інтелектуальна власність» спеціальність 081 «Право» другого рівня вищої 

освіти відповідно до стандарту. 

4. Обговорення робочих програм навчальних дисциплін, програм практик 

за  наступними освітніми програмами спеціальності 081 «Право»: «Право» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, «Правознавство», «Медичне 

право» та «Інтелектуальна власність», «Право» третього  другого 

(магістерського) рівня вищої освіти.  

      5. Розгляд та обговорення переліку вибіркових дисциплін професійного 

спрямування за спеціальністю «Право»  та освітніми програмами 

«Правознавство» «Медичне право» та «Інтелектуальна власність» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. 

      6. Підсумки роботи Експертної ради роботодавців за  2019/2020р.  

7. Обговорення та затвердження Плану роботи Експертної ради 

роботодавців на 2020/2021 н. р. 

8. Обговорення  питань організації навчального процесу в умовах 

карантину 

9. Узгодження часу та дати наступного засідання Експертної ради 

роботодавців. 

 

 

1. Обговорення пропозицій щодо удосконалення освітньої наукової 

програми 081 «Право». 

 



СЛУХАЛИ: 

Голову Експертної ради роботодавців, Трошечко Валентину 

Вікторівну, яка запропонувала для вдосконалення формування програмних 

результатів навчання, внести зміни до ОНП «Право» третього рівня та 

запровадити навчальну дисципліну «Актуальні наукові дослідження в 

юриспруденції» в обсязі 6 кредитів / 180 годин 

 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати  Раді із забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти ННІ права внести зміни до ОНП «Право» третього рівня 

та запровадити навчальну дисципліну «Актуальні наукові дослідження в 

юриспруденції» в обсязі 6 кредитів / 180 годин 

 

2. Обговорення стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» 

для другого (магістерського) рівня та затвердження зміненого 

навчального плану освітньо-професійної програми «Медичне право». 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову Експертної ради роботодавців, Трошечко Валентину 

Вікторівну, яка представила для обговорення новий Стандарт вищої освіти за 

спеціальністю 081 «Право» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, 

що затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України №1053 від 

17.08.2020 р. та пропозиції щодо внесення змін до освітньо-професійної 

програми «Медичне право» підготовки здобувачів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Голова Ради адвокатів в Сумській області – Ковальова Олександра 

Михайлівна, яка зазначила, що відповідно до Стандарту збільшено кількість 

годин на виробничу практику, а це є одним з найголовніших позитивних 

сторін. Виробнича практика студентів є одним із важливих видів навчальної 

роботи і здійснюється з метою набуття виробничих навиків приймати 

самостійно рішення в реальних виробничих умовах. Вона покликана 

підготувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи, 

забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки. Отже, студенти, 

отримавши теоретичні знання підкріплять їх більш якісно та широко під час 

проходження виробничої практики, а це є позитивним моментом. 

Ковальова Олександра Михайлівна, повністю згодна зі зміненим 

навчальним планом та в цілому задоволена змінами та планом загалом,  

пропонує всім членам підтримати. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити змінений навчальний план. 

 



3. Обговорення освітніх програм «Правознавство», «Медичне право» та 

«Інтелектуальна власність» спеціальність 081 «Право» другого рівня 

вищої освіти відповідно до стандарту. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

     Голову Експертної ради роботодавців, Трошечко Валентину 

Вікторівну, яка поінформувала членів про зміст освітніх програм 

«Правознавство», «Медичне право» та «Інтелектуальна власність» 

спеціальність 081 «Право» другого рівня вищої освіти відповідно до 

стандарту 

 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати  Раді із забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти ННІ права затвердити освітні програми «Правознавство», 

«Медичне право» та «Інтелектуальна власність» спеціальність 081 «Право» 

другого рівня вищої освіти відповідно до стандарту 

 

4.Обговорення робочих програм навчальних дисциплін, програм 

практик за  наступними освітніми програмами спеціальності 081 

«Право»: «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

«Правознавство», «Медичне право» та «Інтелектуальна власність», 

«Право»  другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 

      СЛУХАЛИ: 

     Голову Експертної ради роботодавців, Трошечко Валентину Вікторівну, 

яка поінформувала членів про зміст та стан підготовки робочих програм, 

програм практик за наступними освітніми програмами спеціальності 081 

«Право»: «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

«Правознавство», «Медичне право» та «Інтелектуальна власність», «Право» 

третього  другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати  Раді із забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти затвердити робочі програми, програми практик за наступними 

освітніми програмами спеціальності 081 «Право»: «Право» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, «Правознавство», «Медичне право» та 

«Інтелектуальна власність», «Право» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. 

 

5. Розгляд та обговорення переліку вибіркових дисциплін професійного 

спрямування за спеціальністю «Право»  та освітніми програмами 

«Правознавство» «Медичне право» та «Інтелектуальна власність» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 



СЛУХАЛИ: 

Голову Експертної ради роботодавців, Трошечко Валентину 

Вікторівну, яка поінформувала членів про зміст переліку вибіркових 

дисциплін професійного спрямування за спеціальністю «Право»  та освітніми 

програмами «Правознавство» «Медичне право» та «Інтелектуальна 

власність» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Раді з якості ННІ права СумДУ затвердити 

запропонований перелік вибіркових дисциплін професійного спрямування за 

спеціальністю «Право»  та освітніми програмами «Правознавство» «Медичне 

право» та «Інтелектуальна власність» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. 

 

6. Підсумки роботи Експертної ради роботодавців за  2019/2020р. 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову Експертної ради роботодавців, Трошечко Валентину Вікторівну 

яка зазначила про основні підсумки роботи Експертної ради роботодавців за 

2019/2020р. та запропонувала визнати роботу Експертної ради роботодавців 

за 2019/2020 н.р. задовільною.      

 

УХВАЛИЛИ: 

Визнати роботу Експертної ради роботодавців за 2019/2020 н.р. 

задовільною. 

  

7.Обговорення та затвердження Плану роботи Експертної ради 

роботодавців на 2020/2021 н. р. 

 

СЛУХАЛИ: 

Секретаря Експертної ради Золоту Лесю Володимірівну, яка  

представила членам Експертної ради роботодавців проект плану роботи 

Експертної ради роботодавців на   2020/2021 н.р. (додається) 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити план роботи Експертної ради роботодавців на 2020/2021 

н.р. 

 

8. Обговорення  питань організації навчального процесу в умовах 

карантину 

СЛУХАЛИ: 

Голову Експертної ради роботодавців, Трошечко Валентину Вікторівну 

яка повідомила членам про рекомендації МОН Україниб що викладені у 

листі №1/9-154 від 11.03.2020р.б наказі МОН України «Про організаційні 

заходи для запобігання поширення короно вірусу COVID-19» від 

16.03.2020р. №406 



 

УХВАЛИЛИ :  

Рекомендувати Раді із забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти забезпечити виконання освітніх програм у Навчально-

науковому інституті права СумДУ, шляхом організації освітнього процесу із 

використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає 

відвідування закладу її здобувачами, та відпрацювання занять відповідно до 

навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації. 

 

9. Узгодження часу та дати наступного засідання Експертної ради 

роботодавців 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову Експертної ради роботодавців, Трошечко Валентину 

Вікторівну, яка запропонував членам Експертної ради роботодавців провести 

наступне засідання Експертної ради роботодавців 28 жовтня  2020р. о 15.00  

 

УХВАЛИЛИ: 

Провести наступне засідання Експертної ради роботодавців 25 жовтня 

2020р. о 15.00 

 

 

Голова Експертної ради     В. В. Трошечко 

 

Секретар Експертної ради          Л. В. Золота 
 


