ПРОТОКОЛ № 1
засідання фахової комісії зі спеціальності 081 Право
про перезарахування результатів навчання
у неформальній та/або інформальній освіті
04.11.2020 р.

Присутні: Подрез Ю.В. - канд. іст. наук, доцент, директор ННІ історії, права
та міжнародних відносин; Іваній О.М. - канд. пед. наук, доцент,
зав. кафедри права та методики викладання правознавства; Кучук
А.М. - докт. юр. наук, професор, доцент кафедри права та
методики викладання правознавства; Апаров А.М. - докт. юр.
наук, професор, професор кафедри права та методики викладання
правознавства; студенти 015 групи: Мамалига В., Сігалова Ю.,
Ветошко К.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Розгляд документів поданих на перезарахування результатів навчання
отриманих у неформальній та/або інформальній освіті.

СЛУХАЛИ: Про перезарахування результатів навчання отриманих у
неформальній та/або інформальній освіті.

ВИСТУПИЛИ:
Іваній О.М. Повідомила, що студенти 015 групи Мамалига В., Сігалова Ю.,
Ветошко К. звернулися з заявою про перезарахування результатів навчання з
навчальних дисциплін «Теорія держави і права» та «Забезпечення прав
людини», отриманих у неформальній освіті, а саме участь у базовому курсі
студії онлайн-освіти EdEra «Людина та держава. Правила гри», про що
свідчать сертифікати учасників на ЗО годин.

Апаров А.М. Підтвердив участь та наявність документів студентів Мамалиги
В., Сігалової Ю., Ветошко К., які засвідчують результати участі у заходах
неформальної освіти, дозволяють перезарахувати результати навчання із
заявлених навчальних дисциплін.
Кучук А.М. Згідно пункту 3.9.13 «Про порядок визнання результатів навчання
у неформальній та/або інформальній освіті у Сумському державному
педагогічному університеті імені А.С. Макаренка» від 27.04.2020 р., дійсно

результати неформального навчання відповідають результатам навчання
навчальних дисциплін «Теорія держави і права» (Тема 1.8. Права людини як
підґрунтя системи права: ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як
члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного
демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку,
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; СК 3.
Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння
їх правової природи; ПРН 21. Застосовувати набуті знання у різних правових
ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані
правові висновки) та «Забезпечення прав людини» (Тема 1. Захист людських
прав у демократичному суспільстві: ЗК12. Здатність усвідомлювати рівні
можливості та тендерні проблеми; ЗК14. Цінування та повага різноманітності
і мультикультурності; СК 3. Повага до честі і гідності людини як найвищої
соціальної цінності, розуміння їх правової природи; ПРН 18. Виявляти знання
і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів
функціонування національної правової системи), досягнення яких
передбачене освітньо-професійною програмою першого рівня вищої освіти за
спеціальністю 081 Право та можуть бути перезараховані з практичної та
самостійної роботи у кількості ЗО балів.

Іваній О.М. Якщо заперечень немає прошу голосувати.
«За» - 4 члени фахової комісії; «проти» - немає; «утрималися» - немає;
Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ: перезарахувати результати навчання, отримані у неформальній
освіті, студентами 015 групи Мамалигою В., Сігаловою Ю., Ветошко К., а саме
участі у у базовому курсі студії онлайн-освіти EdEra «Людина та держава.
Правила гри», як результати навчання навчальних дисциплін «Теорія держави
і права» та «Забезпечення прав людини», у кількості ЗО балів та в
обов’язковому порядку враховувати викладачем при визначені підсумкової
оцінки з навчальної дисципліни.

Члени фахової комісії:

Ю.В. Подрєз

О.М. Іваній
А.М. Кучук
А.М. Апаров

