РЕЗУЛЬТАТИ
публічного обговорення проекту ОП 081 Право (2020 р.)
№
з/
п

Суб’єкт
надання
пропозиції

1.

Батуринець Б.,
Вода А.,
Гудимов А.

2.

Вода А.,
Горбань К.,
Кіяшко В.,
Тараненко В.
Клещенко О.,
Гудимов А.,
Радченко Ю.,
Черненко А.,
Черненко Б.

3.

4.

Батуринець Б.,
Вода А.,
Клещенко О.,
Горбань К.,
Гудимов А.
Радченко Ю.,
Черненко А.,
Черненко Б.

1.

Чернадчук О.

2.

Шестопалов Р.

Суть пропозиції

Примітка

Здобувачі вищої освіти
У подальшому продовжити
практику вільного вибору тем
курсових робіт

Ураховано.
Передбачено
методичними
рекомендаціями щодо
виконання та захисту
курсових робіт
У подальшому також надавати Ураховано.
можливість вибору бази
передбачено робочими
практики
програмами практик.
Постійне оновлення дисциплін
за вибором (додання певних
дисциплін до переліку
дисциплін за вибором)

Ураховано.
Розширено перелік
дисциплін за вибором:
https://sspu.edu.ua/unive
rsytet/edusci/katalohvybirkovykh-dystsyplin

Передбачення як обов’язкових
освітніх компонентів таких
дисциплін як:
забезпечення прав людини,
освітнє право,
практика ЄСПЛ,
юридичні інновації

Ураховано.

Роботодавці
Реалізація мети ОП через їх
участь у проведенні
навчальних та виробничих
практик, консультації
виконання кваліфікаційних
робіт, роботі у складі
екзаменаційних комісій
Систематичне оновлення
переліку вибіркових
дисциплін. уточнення мети
освітньої програми

ОК 29
ОК 32
ОК31
ОК 30
Ураховано.
Передбачено в
«Особливостях
програми»

Ураховано.
Розширено перелік
дисциплін за вибором:
https://sspu.edu.ua/unive
rsytet/edusci/kataloh-

vybirkovykh-dystsyplin
3.

Шестопалов Р.

Введення до освітніх
компонентів дисципліни
«Кваліфікація податкових
злочинів»

4.

Шевченко А.

Збільшення кредитів на
практичну підготовку

5.

Нестеренко О.

До циклу обов’язкових ввести
нові практико-орієнтовані
дисципліни (забезпечення прав
людини, юридичні інновації,
практика ЄСПЛ, освітнє
право); розширити перелік
навчальних дисциплін за
вибором
Розширити перелік
навчальних дисциплін за
вибором

6.

Нестеренко О.

7.

Красовська О.

Уникнення включення до
освітньої складової
затеоретизованих курсів;
підготовка усебічно
розвинутого правника, який не
лише знає приписи
нормативно-правових актів,
але й є високо розвинутою
людиною, особистістю,
здатною до самонавчання і
саморозвитку, готового
критично сприймати
інформацію та аргументовано
висловлювати власну позицію,

Пропозиція не була
урахована через
вузько-спеціалізований
характер. У
подальшому буде
додано до вибіркових
дисциплін (за умови
відповідності ринку
праці)
На практичну
підготовку виділено 21
кредит. Передбачено в
«Особливостях
програми».
Ураховано.
ОК 29
ОК 32
ОК 31
ОК 30
Ураховано.
Розширено перелік
дисциплін за вибором:
https://sspu.edu.ua/unive
rsytet/edusci/katalohvybirkovykh-dystsyplin
Ураховано.
Обов’язкові ОК
містять лише
фундаментальні
дисципліни, що
забезпечують
формування правового
світогляду.
Ураховано при
формулюванні
«Орієнтації освітньої
програми»,
«Основному фокусі
освітньої програми та

8.

Ганненко І.

1.

Кучук А.

2.

Іваній О.

3.

Іваній О.

4.

Апаров А.,
Іваній О.

здатного адаптуватися до
складних умов практичної
діяльності) були відображені у
відповідних складових ОП
До циклу обов’язкових ввести
вивчення практики
Європейського суду з прав
людини
Академічна спільнота
Передбачення як обов’язкових
освітніх компонентів
забезпечення прав людини,
освітнє право,
практика ЄСПЛ,
юридичні інновації
Передбачення як обов’язкових
освітніх компонентів
забезпечення прав людини,
освітнє право.
Передбачити академічну
мобільність
Уточнення мети ОП.
Необхідність поєднання
навчальної, наукової та
практичної діяльності

спеціальнотіей»,
«Особливостях
програми»
Ураховано.
ОК 31

Ураховано.
ОК 29
ОК 32
ОК 31
ОК 30
Ураховано.
ОК 29
ОК 32
Ураховано.
С. 10 освітньої
програми
Ураховано. Як мету
визначено:
Формування здатності
розв'язувати складні
спеціалізовані завдання
у сфері права з
розумінням природи і
змісту його основних
правових інститутів, а
також меж правового
регулювання різних
суспільних відносин
для вирішення типових
задач діяльності
юриста на відповідній
посаді, сфера
застосування яких
передбачена відповідно
до НКУ ДК 003:2010
«Класифікатор
професій». Освітня
програма спрямована
на максимальне

5.

Апаров А.,
Іваній О.

Програмні результати
навчання уточнити відповідно
до стандарту

6.

Курова А.

Передбачення вибіркових
дисциплін
антидискримінаційного та
гендерного спрямування

сприяння розвитку
здобувачів вищої
освіти як свідомих і
відповідальних
громадян, цілісних та
культурних
особистостей,
конкурентоспроможни
х професіоналів та
лідерів шляхом
органічного поєднання
освітньої, наукової та
інноваційної діяльності
на засадах академічної
доброчесності.
Ураховано.
ПРН1 1 –ПРН 23
узгоджено зі
стандартом.
Ураховано.
https://sspu.edu.ua/unive
rsytet/edusci/katalohvybirkovykh-dystsyplin

