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ПІБ 

стейк-

холде-

ра 

Категорія 
(НПП, 

робото-

давець, 

здобувач  

освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/ вче-

не званя, 

займана 

посада 

(місце 

роботи) 

До якого 

розділу ОП 

пропо-

нуються 

зміни 

Попере 

дня редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропонуються 

Нова редакція розділу ОП Примітки  

Круть 

Є.Ю. 

Роботодав

ець 

Менеджер 

департаменту 

з 

корпоративно

го управління 

ТОВ "ДТЕК" 

До розділів 

ІІ, V, VI, 

VII.  

 Зазначено, що 

потребують підвищення 

навички зі складання 

корпоративних 

документів, протоколів, 

розуміння здобувачами 

освіти необхідності тих 

чи інших розділів 

документів. 

Пропонується  

доповнити цикл 

дисциплін професійної і 

практичної підготовки, 

Вирішено підвищити практичну 

складову у змісті дисциплін 

професійної та практичної 

підготовки. Тобто вносяться 

зміни до розділів V, VI, VII. 

Враховано 



або підвищити 

відповідну складову у 

інших дисциплінах. 

Кривор

учко 

І.О. 

Роботодав

ець  

Перший 

заступник 

керівника 

Калинівської 

місцевої 

прокуратури 

До розділу 

ІІ 
1) Була відсутня 

окрема дисципліна у 

циклі дисциплін 

професійної і 

практичної 

підготовки 

2) Незначний обсяг 

навчальної та 

виробничої практики. 

1) Зазначено, що 

випускники не 

володіють практичними 

навичками і вміннями  

щодо пошуку і 

опрацювання 

інформації, що наявна в 

мережі Інтернет. 

2) Наголошено, що 

доцільно збільшувати 

практичну складову в 

освітньому процесі. 

1) Вирішено доповнити цикл 

дисциплін професійної і 

практичної підготовки 

дисципліною „Інформаційні 

технології в юридичній 

діяльності” 

Тобто вносяться зміни до розділу 

ІІ. 

2) збільшено обсяг навчальної та 

виробничої практики. 

Враховано 

Шиман

ська 

В.В. 

Роботодав

ець 

Прокурор 

Калинівської 

місцевої 

прокуратури 

До розділів 

V, VI, VII. 
Не вистачало 

відповідних ЗК, СК 

та ПРН, які 

забезпечуються 

вивченням дисциплін 

Наголошено, що у 

здобувачів освіти не 

вистачає навичок 

багатозадачності, 

вміння акумулювати 

увагу та зусилля для 

продуктивної роботи в 

обмежені терміни, 

планування роботи, 

вміння управляти часом 

та розстановки 

пріоритетів 

Вирішено доопрацювати зміст 

Робочих навчальних програм, 

завдання для самостійної роботи 

студентів, форми та методи 

контролю для забезпечення 

досягнення у процесі навчання 

відповідних ЗК, СК та ПРН. 

Отже, зміни вносяться до 

розділів V, VI, VII. 

Враховано 

Панасю

к О.С. 

Роботодав

ець 
Суддя 

Вінницького 

апеляційного 

суду 

До розділів 

V, VI, VII. 
Не вистачало 

відповідних ЗК, СК 

та ПРН, які 

забезпечуються 

вивченням дисциплін 

Більшість навчальних 

курсів, принаймні з 

цивільного права і 

процесу, земельного, 

сімейного та трудового 

права, не приділяють 

достатньої уваги 

Вирішено доопрацювати зміст 

Робочих навчальних програм, 

завдання для самостійної роботи 

студентів, форми та методи 

контролю для забезпечення 

досягнення у процесі навчання 

відповідних ЗК, СК та ПРН. 

Враховано 



донесенню до студентів 

правових висновків 

Верховного Суду з 

основних правових 

питань. 

Отже, зміни вносяться до 

розділів V, VI, VII. 

Нагорн

як І.О. 

Випускник Юрист 

відділу 

нерезидентів 

Masnavi 

Capital Group 

До розділів 

ІІ, V, VI, 

VII. 

Не вистачало 

відповідних 

дисциплін, або ЗК, 

СК та ПРН, які 

забезпечуються 

вивченням дисциплін 

Названо такі дисципліни 

як бажані до 

впровадження: тайм-

менеджмент; підготовка 

юридичних документів; 

аналіз Рішень ЄСПЛ; 

фінансовий 

менеджмент; 

бухгалтерський облік; 

корпоративне право; 

формування та 

відкриття власного 

бізнесу; 

клієнторієнтованість та 

психологія спілкування; 

public speaking; 

медіація. 

Через обмеженість обсягу 

дисциплін професійної та 

практичної підготовки, прийнято 

рішення частково ввести окремі 

із зазначених дисциплін у цикл 

дисциплін за вибором здобувача 

вищої освіти. Крім того, 

вирішено доопрацювати 

змістовне наповнення дисциплін 

та практичні завдання, з метою 

забезпечення відповідних ЗК, СК 

та ПРН. Отже, зміни вносяться 

до розділів ІІ, V, VI, VII. 

Враховано 

частково 

через 

обмежений 

обсяг 

навчального 

навантажен

ня 

Лазько 

С.І.  

Роботодав

ець, 

випускник 

Приватний 

нотаріус 

До розділів 

ІІ, V, VI, 

VII. 

Дисциплінами, що 

викладаються, не 

забезпечувалися 

певні ЗК, СК, ПРН 

Зазначила, що  цілому 

їй, як випускнику 

факультету, в цілому 

вистачало усіх наданих 

практичних навичок, 

але не вистачало 

зацікавленості у 

навчанні через брак 

цікавих та корисних 

дисциплін за вибором 

здобувача вищої освіти, 

а також через 

Вирішено розширити обсяг 

циклу дисциплін за вибором 

здобувача вищої освіти та 

зробити форми роботи зі 

здобувачами вищої освіти більш 

сучасними, цікавими та 

студентоорієнтованими. Це 

забезпечить досягнення 

відповідних ЗК, СК та ПРН.   

Отже, зміни вносяться до 

розділів ІІ, V, VI, VII. 

Враховано 



недостатню кількість 

цікавих форм роботи зі 

студентами.   

 

 


