ПРОТОКОЛ № З
засідання фахової комісії зі спеціальності 081 Право
про перезарахування результатів навчання
у неформальній та/або інформальній освіті
17.12.2020 р.

Присутні: Подрєз 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; студент 035 групи Батуринець Б.

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:
Подрєз Ю.В. Повідомила, що студент 035 групи Батуринець Б. звернувся з
заявою про перезарахування результатів навчання з навчальної дисципліни
«Історія політичних і правових вчень», отриманих у неформальній освіті, а
саме перемога у конкурсі Дніпропетровського університету внутрішніх справ

на кращу наукову роботу здобувачів вищої освіти, присвяченому видатному
правознавцю Б.О. Кістяківському «Теоретико-історична юридична наука: стан

і перспективи розвитку».

Іваній О.М. Підтвердила, що наявні копії документів студента Батуринця Б,
які підтверджують результати участі у заходах неформальної освіти, а також
сумлінне ставлення, за словами наукового керівника д.ю.н., доцента Кучука

А.М., до наукового дослідження за відповідною тематикою дозволяють
перезарахувати результати навчання з заявленої навчальної дисципліни.

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

навчальної дисципліни «Історія політичних і правових вчень», а саме з теми
1.4. «Державно-правові учення XX ст.» (ПРЗ 1. Концептуальні знання, набуті
у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання

сучасних досягнень, які

є основою для

оригінального мислення та

інноваційної діяльності; ПРУ 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у
контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її

розв’язання; ПРК 3. Відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних
професійних та суспільних тем), досягнення яких передбачене освітньо-

професійною програмою першого рівня вищої освіти за спеціальністю 081

Право та можуть бути перезараховані у межах поточного контролю з цієї теми
у кількості 16 годин та самостійної роботи 8 балів, відведених на цю тему.

Подрєз Ю.В. Якщо заперечень немає прошу голосувати.
«За» - 4 члени фахової комісії; «проти» - немає; «утрималися» - немає;
Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ: перезарахувати результати навчання, отримані у неформальній
освіті, студенту 035 групи Батуринцю Б. як результати навчання з теми
«Державно-правові

учення

XX

ст.»

навчальної

дисципліни

«Історія

політичних і правових вчень», у кількості 24 бали та в обов’язковому порядку
враховувати викладачем при визначені підсумкової оцінки з навчальної
дисципліни.

Члени фахової комісії:

Ю.В. Подрєз

А.М. Кучук
А.М. Апаров

