РЕЗУЛЬТАТИ
публічного обговорення проекту ОПП 2021 року
Проєкт ОПП
Мета освітньої
програми

ОПП
Формування здатності розв’язувати складні
спеціалізовані задачі та практичні проблеми у
галузі правничої діяльності з розумінням
природи і змісту її правових доктрин, принципів,
правових інститутів, а також меж правового
регулювання різних суспільних відноси

Примітка
Враховано

Співвідношення обсягів загальної і професійної
складових та вибіркової частини: обов’язкові
дисципліни – 157,5 кредитів ЄКТС, з них:
дисципліни циклу загальної підготовки – 25
кредитів ЄКТС (10 %), циклу професійної
підготовки – 132,5 кредитів ЄКТС (55 %);
вибіркових дисципліни – 60 кредитів ЄКТС (25
%); практична підготовка – 21 кредит ЄКТС (9
%).

Враховано

Основний фокус
освітньої програми та
спеціальностей

Центр забезпечення якості вищої Вища освіта у галузі знань 08 Право спеціальності
освіти:
081 Право
Звузити фокус ОПП

Враховано

Особливості програми

Стейкхолдери:
При
визначенні
особливостей
урахувати активну співпрацю з
органами управління молодіжною
сферою та відобразити їх значення

Програма
передбачає
активне
залучення
представників управління в сфері гуманітарної
політики (молодіжної політики), що сприяє
формуванню
громадянської
активності,
підвищуючи конкурентоздатність у сфері
правового
забезпечення
адміністрування

Враховано

Опис предметної
області

Пропозиція
Центр забезпечення якості вищої
освіти:
Скоригувати мету, узгодивши з
інтегральною компетентністю
Група розробників:
Співставити мету з
інтегральною
компетентністю
Група розробників:
Структурно
виокремити
опис
співвідношення обсягів загальної і
професійної складових та вибіркової
частини

Оцінювання

Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності (СК)
Програмні результати
навчання

Програмні результати
навчання

Міжнародна кредитна
мобільність

Центр забезпечення якості вищої
освіти:
Структурувати
використовувані
методи

Центр забезпечення якості вищої
освіти:
Увести спеціальні компетентності,
пов’язані
з
особливостями
та
унікальністю ОПП, узгодити з ПРН
Студенти:
Передбачити
спеціальну
компетентність, пов’язану з основами
наукового пізнання
Група розробників:
Передбачити відповідні результати
навчання, пов’язані з освітніми
компонентами «Забезпечення прав
людини та практика ЄСПЛ» і «Основи
ІТ права та права інтелектуальної
власності» тощо.
Група розробників:
Включити
угоду з
Батумським
державним університетом ім. Шота
Руставелі як підставу реалізації права
на міжнародну академічну мобільність

молодіжної політики.
Використовуються
методи
поточного
та
підсумкового
контролю,
які
сприяють
підвищенню мотивації бакалаврів до навчальнопізнавальної діяльності: усні та письмові
екзамени, заліки; ознайомча, навчальна та
виробнича практики, презентації, проєктна
робота,
підсумкова
атестація
у
формі
комплексного атестаційного екзамену з фахових
дисциплін.
СК 19. Знання і розуміння основ наукового
пізнання
СК 20. Здатність визначати особливості освітніх
правовідносин.
СК 22. Знання і розуміння особливостей захисту
права інтелектуальної власності
ПРН 22. Пояснювати природу та зміст елементів
освітніх правовідносин, управління освітніми
правовими відносинами.
ПРН 26. Визначати перспективи звернення до
ЄСПЛ. Готувати проект заяви до ЄСПЛ.
ПРН 27. Володіти базовими навиками захисту
права інтелектуальної власності.

Право на міжнародну академічну мобільність
може бути реалізоване:
1) на підставі участі у програмах міжнародної
мобільності відповідно до укладених угод із:
…

Враховано

Враховано

Враховано

Враховано

- Батумським державним університетом ім. Шота
Руставелі (від 07.06.21 р.);
Перелік компонент ОП Група розробників:
Скорегувати
розділ
компонентів ОП

Форма атестації
здобувачів вищої
освіти

2

Загальний обсяг обов’язкових компонент циклу
Перелік загальної підготовки
Загальний обсяг обов’язкових компонент циклу
професійної підготовки:
Загальний обсяг обов’язкових компонент
Загальний обсяг вибіркових компонент
Загальний обсяг практичної підготовки
Згальний обсяг підсумкової атестації

Враховано

Додано СК та ПРН з Освітнього права до
матриць, а також контрольні питання до робочої
програми з ПА1

Враховано

Передбачено формування СК окремими ОК: 4, 911, 36 та ін.

Враховано

Передбачено формування ПРН окремими ОК: 4,
11.

Враховано

Центр забезпечення якості вищої
освіти:
Увідповіднити ПА1 і СК, ПРН у
матрицях
Матриця відповідності Група розробників:
програмних
Додатково переглянути відповідність
компетентностей
ОК ЗК і СК
компонентам освітньої
програми
Матриця забезпечення Група розробників:
програмних
Додатково переглянути відповідність
результатів навчання
ОК ЗК і СК
(ПРН) відповідними
компонентами
освітньої програми

