
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми 

«Право» першого рівня вищої освіти на здобуття освітньо-професійного ступеня бакалавр 

за спеціальністю  081 Право 

для вступників 2019 р. 

Пропозиції Обґрунтування пропозиції Відповідність за 

пропозицію 

Для підтвердження унікальності 

програми ввести до переліків 

компетентностей ОП «Право» та 

програмних результатів нові 

пункти. 

Для чіткого окреслення 

унікальності ОП «Право», окрім 

компетентностей та програмних 

результатів, що представлені у 

Стандарті вищої освіти, ввести  

СК17. Знання і розуміння 

соціальної ролі підлітків у 

суспільстві та основ 

законодавства з прав дитини; 

СК18. Здатність до 

консультування та встановлення 

значимих правових фактів у 

справах дітей та неповнолітніх. 

Також додати нових 

програмних результатів 

навчання: ПРН 14. 

Використовувати набуті знання 

та спеціальні навички у 

спілкуванні з категорією 

неповнолітніх та їх 

представниками; ПРН 25. 

Кадрове забезпечення 

підрозділів ювенальної 

превенції фахівцями, які 

зможуть працювати з дітьми. 

Ініціатор внесення змін: служба 

у справах дітей Сергіївської 

селищної ради Заєвлошина Н. 

За  результатами  

обговорення  на  

засіданні кафедри 

української і всесвітньої 

історії та культури  

пропозицію враховано. 

Ввести до обов’язкових 

компонентів підготовки 

здобувачів ОС «бакалавр» денної 

та заочної форм навчання:  

− «Основи філософських 

знань» (4 кредити) у 2 семестрі;  

− «Англійська мова» замість 

факультативної дисципліни (9 

кредитів) у 4-7 семестрах; 

− «Українська мова» (4 

кредити) у 1 семестрі;  

− «Основи академічного 

письма» (3 кредити) у 2 семестрі;  

− «Інформаційно-комунікаційні 

технології за професійним 

спрямуванням» (4 кредити) у 3 

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю посилення soft 

skills на підставі аналізу 

введених в дію стандартів вищої 

освіти інших спеціальностей. 

Ініціатор внесення змін: 

начальник навчально-

методичного відділу доц. 

Дроздов В.В.. 

За результатами 

обговорення на засіданні 

навчально-методичної 

ради ІДГУ пропозицію 

враховано. 



семестрі;  

− «Україна в європейській 

історії та культурі» (4 кредити) у 

1 семестрі. 

Зменшити кількість кредитів 

нормативних дисциплін:  

- «Теорія держави і права» з 

10 на 9 кредитів; 

-  «Основи права 

Європейського союзу» з 4 на 3 

кредити, та змінити форму 

контролю з екзамену на залік; 

- «Трудове право України» з 

5 на 4 кредитів 

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю впорядкування 

кількості кредитів у семестрі 

внаслідок введення нових 

дисциплін.  

Ініціатор внесення змін: гарант 

освітньої програми доц. Метіль 

А.С. 

За  результатами  

обговорення  на  

засіданні кафедри 

української і всесвітньої 

історії та культури  

пропозицію  

враховано 

Збільшити кредити нормативних 

дисциплін:  

- «Міжнародного публічного 

і приватного права» з 6 на 7 

кредитів 

- «Адміністративне право і 

процес в Україні» з 6 на 7 

кредитів 

- «Кримінальне право 

України» з 8 на 10 кредитів та 

форму контролю в обох 

семестрах на екзамен 

- «Судові та правоохоронні 

органи України» з 4 на 5 кредитів 

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю збільшення 

кредитів для галузевих 

дисциплін, задля більшої 

реалізації загальних та 

спеціальних компетентностей 

Ініціатор внесення змін: гарант 

освітньої програми доц. Метіль 

А.С. 

За  результатами  

обговорення  на  

засіданні кафедри 

української і всесвітньої 

історії та культури  

пропозицію  

враховано 

Зменшити кредити дисциплін: 

«Логіка», «Риторика», 

«Документальне супроводження 

юридичної діяльності» з 4 на 3 

кредити  

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю збільшення 

кредитів для професійних 

нормативних дисциплін та 

зменшенням кредитів для 

факультативних курсів. 

Ініціатор внесення змін: 

Решетникова М.Ю. здобувач 

вищої  освіти спеціальності 081 

Право 

За  результатами  

обговорення  на  

засіданні кафедри 

української і всесвітньої 

історії та культури  

пропозицію  

враховано 

Вилучити з освітньо-професійної 

програми дисципліни «Основи 

римського права» та «Латинська 

мова» 

Зміст обох дисциплін не 

розкриває сутності державно-

правової дійсності та не 

відображає актуальних сучасних 

правових процесів. 

Ініціатор внесення змін: 

Директор Ізмаїльського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги Славицька З.І. 

За  результатами  

обговорення  на  

засіданні кафедри 

української і всесвітньої 

історії та культури  

пропозицію  

враховано 

Ввести в освітньо-професійну 

програму дисципліну «Основи 

правової педагогіки» та «Основи 

ювенальної превенції та юстиції» 

Для розкриття спеціальних 

компетентностей (ОК 17, 18) та 

досягнення додаткових 

програмних результатів (ПРН 

За  результатами  

обговорення  на  

засіданні кафедри 

української і всесвітньої 



14, ПРН 25), які були введені як 

унікальні елементи ОП, ввести в 

освітньо-професійну програму 

дисципліну «Основи правової 

педагогіки» та «Основи 

ювенальної превенції» 

Ініціатор внесення змін: служба 

у справах дітей Сергіївської 

селищної ради Заєвлошина Н. 

історії та культури  

пропозицію  

враховано 

Перенесення вивчення дисциплін 

по семестрам: 

- «Історія держави і права 

України» з 2 семестру перенести 

на 1 семестр; 

- «Міжнародне публічне та 

приватне право» з 5 та 6 семестрів 

перенести на 4 та 5 семестри; 

- «Основи права 

Європейського Союзу» з 8 

семестру перенести на 6 семестр; 

- «Конституційне право 

України» з 3 семестру перенести 

на 2 семестр; 

- «Адміністративне право і 

процес в Україні» з 4 семестру 

перенести на 3 та 4 семестри; 

- «Трудове право України» з 7 

семестру перенести на 4 семестр; 

- «Основи фінансового права» 

з 8 семестру перенести на 6 

семестр; 

- «Екологічне право» з 5 

семестру перенести на 8 семестр; 

- «Риторика» з 4 семестру 

перенести на 2 семестр; 

- «Логіка» з 2 семестру 

перенести на 1 семестр; 

- «Судові та правоохоронні 

органи України» з 5 семестру 

перенести на 7 семестр. 

З метою формування фахової 

підготовки правників та 

логічної побудови освітніх 

компонентів перенести деякі 

дисципліни по семестрам 

Ініціатор внесення змін: 

робоча група 

За  результатами  

обговорення  на  

засіданні кафедри 

української і всесвітньої 

історії та культури  

пропозицію  

враховано 

 


