
В И Т Я Г 

із протоколу № 3 від  20 жовтня 2020 року засідання кафедри 

права Хмельницького національного університету 

 

Слухали: інформацію доцента Кравчука С.Й. про результати підготовки проектною 

групою кафедри, з врахуванням рецезій-відгуків стейкхолдерів та відгуків студентів 

спеціальності «Право» Хмельницького національного університету, документації для 

акредитації освітньо-професійної програми «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 081 «Право». Він доповів про основні аспекти узагальненої 

інформації, забезпечення загальних та фахових компетентностей і програмних результатів 

навчання. За його словами, основні положення освітньо-професійна програми дотримані. 

Враховуючи особливості першого (бакалаврського) рівня, кафедрою здійснено  

компетентнісний підхід до організації навчання відповідно до Стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 081 «Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Реалізація 

положень освітньо-професійної програми дозволяє готувати бакалаврів з права, які 

володіють теоретичними знаннями, практичними уміннями та навичками, достатніми для 

успішного здійснення професійної діяльності у сфері права. 

 

 Виступили: завідувач кафедри права доцент Вавринчук М.П., який звернув увагу 

гаранта та членів групи на необхідність врахування при подальшій підготовці фахівців у 

сфері юриспруденції на пропозиції стейкхолдерів судді Хмельницького апеляційного суду 

Костенко А.М. і директора Хмельницького місцевого центру безоплатної вторинної правової 

допомоги Гоцького Г.І. Зокрема, Костенко А.М. висловив пропозиції щодо удосконалення 

компетентностей студентів, які передбачені освітньою програмою, а Гоцький Г.І. зупинився 

на необхідності покращення кваліфікаційних вимогах до юристів. За їх словами, внесення 

таких пропозицій до освітніх компонент покращить теоретичну та практичну підготовку 

майбутніх фахівців. 

Доцент Когут О.В. позитивно оцінила підготовку до акредитації освітньої програми 

«Право». При цьому вона відмітила, що серед принципів освітньої діяльності важливу роль 

відіграє принцип інтеграції з ринком праці, що підтвердили пропозиції стейкхолдерів на 

зустрічі зі студентами спеціальності «Право» та викладачами кафедри права 23 вересня 2020 

року. 

Доценти кафедри Лучковська С.І., Присяжнюк М.П. та Місяць А.П. відмітили слушні 

пропозиції стейкхолдерів щодо визначення теоретико-практичного вектора кращої 

підготовки майбутніх юристів, що сприяє студентам отримати професійну підготовку для 

участі у правовій сфері функціонування суспільства.  

 

Постановили:  обговоривши пропозиції стейкхолдерів Костенка А.М. та Гоцького Г.І. 

відзначили, що вона є актуальними, відповідають сучасним вимогам до освітніх програм. Їх 

врахування в реалізації освітньо-професійної програми першого та другого рівня вищої 

освіти дозволить здійснювати якісну підготовку фахівців за спеціальністю 081 «Право». 

 

Зав. кафедри права  

Хмельницького національного університету 

доцент                                                                                М.Вавринчук 
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