
В И Т Я Г 

із протоколу № 1 від  04 серпня 2022 року засідання кафедри 

права Хмельницького національного університету 

 

 Слухали: інформацію гаранта ОПП «Право» Кравчука С.Й. про результати підготовки 

проектною групою кафедри, з врахуванням рішення засідання ради роботодавців спеціальності 

081 «Право» від 28  липня 2022 року та відгуків студенів групи Право-20-1 спеціальності «Право» 

Хмельницького національного університету, освітньо-професійної програми «Право» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». Він доповів про зміни до 

ОПП «Право» відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2022 року 

№ 644, які сприятимуть більш якісного формування програмних компетентностей, що краще 

підготовить здобувачів спеціальності до майбутньої практичної діяльності.  За словами 

доповідача, освітньо-професійна програма базується на положеннях Закону України «Про вищу 

освіту» та згаданого вище наказу МОН, які визначають сутність освітньо-професійної програми, 

особливості першого (бакалаврського) рівня, компетентнісний підхід до організації навчання та 

розроблена відповідно до змін в Стандарті вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, прийнятого Міністерством освіти і науки у 2018 

році.. Метою внесення змін до програми є підготовка бакалаврів з права, які володіють 

теоретичними знаннями, практичними уміннями та навичками, достатніми для успішного 

здійснення професійної діяльності у сфері права, здатні займатися правотворчою, 

правозастосовною, експертно-консультаційною та організаційно-управлінською діяльністю. 

 

 Виступили: професор Герц А.А., доценти Пунда О.О., Когут О.В.., Місяць А.П., 

старший викладач Семенишина Б.М., які підтримали запропоновані роботодавцями та 

здобувачами зміни до проекту освітньо-професійної програми введення навчальних дисциплін 

«Гендерна рівність та права жінок» та Конкурентне право, прийняли рішення розширити 

тематику навчальних дисциплін «Основи наукових досліджень», «Українська мова» і «Іноземна 

мова» перейменувавши їх відповідно в «Правничі дослідження та аналіз», «Правниче письмо та 

усний виклад думки», «Іноземна мова (правничий аспект).  Крім цього, директор Хмельницького 

місцевого центру безоплатної вторинної правової допомоги Гоцький Г.І.  запропонував замінити 

«Громадянське суспільство» навчальною дисципліною «Гендерна рівність та права жінок», що 

відповідає сьогоднішнім змінам українського законодавства відповідно до права Євросоюзу. 

Члени ради роботодавців запропонували, відповідно до змін в Стандарті спеціальності, 

збільшити обсяг практики до 15 кредитів ЄКТС. 

Виступаючі підтримали пропозицію здобувачів,  відповідно до змін в пріоритетності у 

Стандарті спеціальності 081 «Право», навчальні дисципліни «Податкове право України» і 

«Земельне право України» перевести у вибіркові, а ввести навчальну дисципліну «Конкурентне 

право». 

 

Постановили:  Обговоривши положення освітньо-професійної програми «Право» для 

першого (бакалаврського) рівня освіти відзначили, що вона є актуальною, відповідає сучасним 

вимогам до освітніх програм та змінам у Стандарті спеціальності 081 Право. Її реалізація 

дозволить здійснювати якісну підготовку фахівців першого рівня вищої освіти за спеціальністю 

081 «Право».  Разом з цим, при підготовці освітньої програми за пропозиціями стейкхолдерів 

розширити тематику навчальних дисциплін «Основи наукових досліджень», «Українська мова» 

і «Іноземна мова», перейменувавши їх відповідно в «Правничі дослідження та аналіз», «Правниче 

письмо та усний виклад думки», «Іноземна мова (правничий аспект), а також   збільшити обсяг 

практики до 15 кредитів ЄКТС. 

За пропозиціями директора Хмельницького місцевого центру безоплатної вторинної 

правової допомоги Гоцького Г.І.  замінити «Громадянське суспільство» навчальною 

дисципліною «Гендерна рівність та права жінок», що відповідає сьогоднішнім змінам 

українського законодавства відповідно до права Євросоюзу. 



 


