
Катерина Трошкіна 

12/09/2022 

 

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 5 серпня 2022 року на офіційному вебсайті Центральноукраїнський 

державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 

(https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/gromad-

obgovor/P_%D0%9EPP_Bakalavr_Pravo_2022-2023.pdf) 

Зауваження та пропозиції до проєкту програми приймалися до 5 вересня 2022 року на 

електронну адресу: k.y.troshkina@cuspu.edu.ua   

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

В обговоренні взяли участь: Коломоєць Олександр Дмитрович -  кандидат юридичних 

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

Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України; 

Шишкарьова Олена Геннадіївна – заступник директора Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській та Миколаївській областях; Легеза 

Євгеній Олександрович -  доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного та 

приватного права Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро. 

 

4. Інформація про пропозиціі,̈ що надійшли до Центральноукраїнського державного 

педагогичного университету імені Володимира Винниченка за результатами обговорення:  

Під час громадського обговорення надіиш̆ли зауваження і пропозиції від трьох 

респондентів 

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:  

Пропозиції, що надійшли до проєкту акта:  три, три враховані.
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

громадського обговорення проєкту освітньої програми «Право»  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

081 Право галузі знань 08 Право 

Редакція проєкту програми Пропозиціі ̈до проєкту 

програми  

Автор  Інформація про врахування пропозиціи ̆

та зауважень  

Проєкт освітньої програми 

«Право» першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти : 

https://www.cuspu.edu.ua/images

/files-2021/gromad-

obgovor/P_%D0%9EPP_Bakalav

r_Pravo_2022-2023.pdf   

Посилити практичну складову 

при викладанні 

процесуального права 

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, до викладання дисциплін 

«Кримінальний процес», «Цивільний 

процес» залучаються практикуючі адвокати 

(Кричун Ю.А.) та працівники суду 

(Скляренко І.В.) 

Проєкт освітньої програми 

«Право» першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти : 

https://www.cuspu.edu.ua/images

/files-2021/gromad-

obgovor/P_%D0%9EPP_Bakalav

r_Pravo_2022-2023.pdf 

 

Вказати більш розгорнутий 

перелік основних сфер 

працевлаштування для 

бакалаврів права 

Шишкарьова Олена 

Геннадіївна – заступник 

директора Регіонального 

центру з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги у 

Кіровоградській та 

Миколаївській областях 

Враховано. 

Зазначено, що для бакалаврів з права 

основними сферами працевлаштування 

є: 

1) судові та правоохоронні органи: 

судовий розпорядник, секретар 

судового засідання; державний 

виконавець, співробітник 

правоохоронних органів; 

2) органи державної влади та 

місцевого самоврядування: посади 

державної служби категорії В 6-9 

рангів, посади службовців органів 
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місцевого самоврядування; 

3) суб’єкти господарювання: 

юрисконсульт, юрисконсульт суб’єкта 

авіаційної діяльності; архіваріус, 

первинні посади фахівців та керівників 

у галузях загальної та юридичної 

компетенції; 

4) самозайняті особи: приватний 

виконавець. 

Проєкт освітньої програми 

«Право» першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти : 

https://www.cuspu.edu.ua/images

/files-2021/gromad-

obgovor/P_%D0%9EPP_Bakalav

r_Pravo_2022-2023.pdf 

 

Деталізувати систему 

оцінювання 

Легеза Євгеній 

Олександрович -  доктор 

юридичних наук, 

професор, професор 

кафедри публічного та 

приватного права 

Університету митної 

справи та фінансів, 

м. Дніпро 

 

Враховано. 

Вказано, що оцінювання здійснюється 

за ECTS-рейтингом, 100 бальною та 

національною шкалами. 

Форми контролю визначаються за 

кожною компонентою освітньої 

програми. 

Підсумковий контроль – екзамен, 

залік або диференційований залік.  

 Поточний контроль: тестування, бліц-

опитування, контрольна робота, захист 

результатів виконання групових або 

індивідуальних аналітичних робіт, 

презентація, дискурс, есе, колоквіум тощо. 
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