
Анастасія Корнійченко

24/12/2021

Про громадське обговорення проєкту освітньої програми «Право» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право галузі знань 08

Право

1. Найменування закладу вищої освіти, який проводив обговорення:

Центральноукраїнський  державний  педагогічний  університет  імені  Володимира

Винниченка

2. Зміст проєкту акта, що виносився на обговорення:

Проєкт освітньої програми «Право»  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право.

Громадське  обговорення  проводилося  у  формі  електронних  консультацій.  Проєкт
програми  було  розміщено  29  листопада  2021  року на  офіційному  вебсайті
Центральноукраїнський  державний  педагогічний  університет  імені  Володимира  Винниченка
https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/gromad-obgovor/31_OPP_Bakalavr_Pravo_2022-2023_
%D0%BD.%D1%80._%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2.pdf)

Зауваження та пропозиції до проєкту програми приймалися до  24 грудня 2021 року  на
електронну адресу: A.O.Korniichenko@cuspu.edu.ua  

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: 

В  обговоренні  взяли  участь:  Пільгуй  Олексій  Миколайович  –  заступник  голови  Ради

адвокатів  Кіровоградсьої  області,  Коломоєць  Олександр  Дмитрович -   кандидат  юридичних

наук, доцент, провідний фахівець з організації наукової роботи відділу забезпечення діяльності

Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Центральноукраїнського державного 

педагогичного университету імені Володимира Винниченка за результатами обговорення:

Під  час  громадського  обговорення  надійшли  зауваження  і  пропозиції від  двох

респондентів

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення: 

Пропозиції, що надійшли до проєкту акта:  дві, дві враховані.
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
громадського обговорення проєкту освітньої програми «Право»  першого (бакалврського) рівня вищої освіти за спеціальністю

081 Право галузі знань 08 Право

Редакція проєкту програми Пропозиції до проєкту
програми 

Автор Інформація про врахування пропозицій
та зауважень 

Проєкт  освітньої  програми
«Право»  першого
(бакалаврського)  рівня  вищої
освіти  :
https://www.cuspu.edu.ua/image
s/files-2021/gromad-obgovor/31
_OPP_Bakalavr_Pravo_2022-
2023_%D0%BD.%D1%80._
%D0%9F%D0%A0%D0%9E
%D0%84%D0%9A
%D0%A2.pdf  

Посилити практичну 
складову при викладанні 
процесуального права

Пільгуй Олексій 
Миколайович.- 
заступник голови ради 
адвокатів 
Кіровоградської області. 

Враховано, до викладання дисциплін 
«Кримінальний процес», «Цивільний 
процес», «Адміністративне судочинство» 
залучаються практикуючі адвокати Кричун
Ю.А., Юрах В.М..

Проєкт освітньої програми 
«Право» першого 
(бакалаврського) рівня вищої 
освіти : 
https://www.cuspu.edu.ua/image
s/files-2021/gromad-obgovor/31
_OPP_Bakalavr_Pravo_2022-
2023_%D0%BD.%D1%80._
%D0%9F%D0%A0%D0%9E
%D0%84%D0%9A
%D0%A2.pdf    

Передбачити ля студентів 
першого курсу вивчення 
питань академічної 
доброчесності не в межах 
окремих тем з різних 
навчальних дисциплін, а на 
рівні окремої дисципліни

Коломоєць Олександр 
Дмитрович – кандидат 
юридичних наук, доцент,
провідний фахівець з 
організації наукової 
роботи відділу 
забезпечення діяльності 
Кіровоградського 
науково-дослідного 
експертно-
криміналістичного 
центру МВС України

Враховано. На першому курсі передбачено
дисципліну «Основи наукової діяльності та
академічної доброчесності».
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