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м. Вінниця  
 
Міжкафедральне засідання 
щодо результатів громадського обговорення проєкту освітньо-
професійної програми «Право» 
за спеціальністю 081 «Право» СО «Магістр» (в он-лайн режимі) 
 
Головуючий  Коваль І.Ф.  
Секретар   Калаченкова К.О.  
 
ПРИСУТНІ:  
Гринюк Р.Ф., ректор Донецького національного університету імені Василя 

Стуса, д.ю.н., професор, керівник спеціальності 081 Право; Коваль І.Ф., декан 
юридичного факультету, д.ю.н., професор; Павлюченко Ю.М., в.о. зав. кафедри 
господарського та адміністративного права, д.ю.н., доцент, гарант ОПП Право; 
Турченко О.Г., зав. кафедри конституційного, міжнародного i кримінального 
права, к.ю.н., доцент, експерт якості зі спеціальності 081 «Право»; Гоцуляк Ю.В., 
в.о. зав. кафедри теорії, історії держави і права та філософії права, д.ю.н., доцент; 
Писарева Е.А., в.о. зав. кафедри цивільного права і процесу, к.ю.н., доцент; 
Амелічева Л.П., професор кафедри цивільного права і процесу, д.ю.н., доцент; 
Міхайліна Т.В., професор кафедри теорії, історії держави і права та філософії 
права, д.ю.н., професор; Калаченкова К.О., доцент кафедри господарського та 
адміністративного права, к.ю.н., доцент. 

 
ЗАПРОШЕНІ:  
 
Хаджинов І.В., проректор з наукової роботи Донецького національного 

університету імені Василя Стуса, д.е.н., професор 
 

 
Порядок денний:  



1. Про результати громадського обговорення проєкту освітньо-
професійної програми «Право» СО «Магістр» за спеціальністю 081 «Право».  

 
СЛУХАЛИ: Про результати громадського обговорення проєкту освітньо-

професійної програми «Право» СО «Магістр» за спеціальністю 081 «Право».  
 
ВИСТУПИЛИ:  
ТУРЧЕНКО О.Г., завідувачка кафедри конституційного, міжнародного і 

кримінального права, канд. юрид. наук, доцент, зазначила, що незважаючи на 
позитивні результати опитування здобувачів СО «Магістр» у поточному році 
щодо рівня задоволеності  якістю  викладання дисциплін, функціонування 
освітнього середовища, можливостями формування індивідуальної 
освітньоїтраєкторії, у зв’язку із впровадженням ЄДКІ, програма якого 
затверджена наказом МОН від 08.10.2021 р., чинна ОПП 081 «Право» СО 
«Магістр» потребувала оновлення з урахуванням змісту програми ЄДКІ. 

КОВАЛЬ І.Ф., декан юридичного факультету Донецького національного 
університету імені Василя Стуса, докт. юрид. наук, професор, підтримала 
позицію Турченко О.Г. та повідомила, що протягом січня 2022 р. було проведено 
моніторинг ОПП 081 «Право» СО «Магістр», за результатами якого було 
розроблено проєкт уточненої ОПП 081 «Право» СО «Магістр» і представлено на 
на громадське обговорення. 

Від стейкголдерів надійшли зауваження і пропозиції щодо змісту ОНП, а 
саме: від представника роботодавців - Нешик О.С., заступника Голови 
Господарського суду Вінницької області; Хаджинова І.В., проректора з науки 
ДонНУ імені Василя Стуса; Степанової Т.В., завідувачки кафедри 
конституційного права та правосуддя Одеського національного університету 
імені І.І. Мечникова, д.ю.н., професора. Їх пропозиції відображені в Таблиці 1.  

Громадське обговорення освітньо-професійної програми «Право» за 
спеціальністю 081 «Право» СО «Магістр» відбулось в онлайн режимі за 
допомогою платформи zoom 14 березня 2022 р.  

В обговоренні взяли участь Коваль І.Ф., декан юридичного факультету 
ДонНУ імені Василя Стуса; заступник декана Петренко Г.О.; завідувачка 
кафедри Турченко О.Г., в.о. завідувачів кафедр: Павлюченко Ю.М. (гарант 
програми), Писарева Е.А., Гоцуляк Ю.В.; Голова Вінницького апеляційного суду 
Медвецький С.К.; Руденко Л.Д., доцент кафедри адміністративного, 
господарського права та фінансово-економічної безпеки навчально-наукового 
інститут Сумського державного університету, к.ю.н., доцент; Степанова Т.В., 
завідувачка кафедри конституційного права та правосуддя Одеського 
національного університету імені І.І. Мечникова, д.ю.н., професор; Рєзнікова 



В.В., завідувачка кафедри економічного права та економічного судочинства 
Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
адвокати Бахур О., Мартинюк Н., Павлюк С.  

Були детально обговорені заявлені в Програмі особливості, результати 
навчання, методи навчання, форми і порядок організації освітньої діяльності, 
можливості, які надаються здобувачам освіти для проходження практичної 
підготовки, участі в науковій діяльності тощо. За результатами обговорення 
учасники в цілому схвалили зміст програми і висловили певні пропозиції щодо 
її удосконалення. 

ПАВЛЮЧЕНКО Ю.М., гарант ОПП доповіла, що під час громадського 
обговорення учасниками були висловленні слушні і обґрунтовані пропозиції 
щодо доцільності більшого акценту на формах практичної підготовки як однієї з 
ключових особливостей цієї ОПП, а також щодо змістовного наповнення 
вибіркової складової ОПП.  

ТУРЧЕНКО О.Г., завідувачка кафедри конституційного, міжнародного і 
кримінального права, канд. юрид. наук, доцент, ГОЦУЛЯК Ю.В. д.ю.н., доцент, 
в.о. завідувача кафедри теорії, історії держави і права та філософії права, 
підтримали пропозиції учасників громадського обговорення і наголосили, що 
врахування пропозицій щодо більш детального представлення особливостей 
практичної підготовки здобувачів підсилить унікальність ОПП.  

Представили результати порівняльного аналізу ОПП в інших ЗВО України 
і зарубіжних країн і дійшли висновку, що проєкт ОПП «Право» відповідає 
тенденціям підготовки здобувачів вищої освіти СО «Магістр» та змісту програми 
ЄДКІ. Висловили заперечення на пропозицію щодо конкретизації СК 7 
«Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та 
процедур судочинства в Україні» за рахунок перерахування форм судочинства, 
оскільки чинна редакція відповідає затвердженому Стандарту вищої освіти та 
для досягнення якої передбачено окрему ОК.  

ХАДЖИНОВ І.В., проректор з наукової роботи Донецького 
національного університету імені Василя Стуса, д.е.н., професор, зазначив, що 
при розробці освітньої програми враховано потреби і запити як здобувачів вищої 
юридичної освіти, так і роботодавців у різних сферах юридичної діяльності, що 
дозволить здійснювати якісну підготовку правників. 

ГРИНЮК Р.Ф., ректор Донецького національного університету імені 
Василя Стуса, керівник спеціальності «Право» запропонував підтримати 
висловлені пропозиції щодо проєкту ОПП «Право» СО «Магістр» за 
спеціальністю 081 «Право» 2022 року, які були внесені стейкхолдерами, та 
порушити клопотання перед Вченою радою юридичного факультету про розгляд 



проєкту освітньо-професійної програми «Право» за спеціальністю 081 «Право» 
2022 року набору з відповідними змінами.  
 

УХВАЛИЛИ:  
1. За результатами моніторингу і громадського обговорення порушити 

клопотання перед Вченою радою юридичного факультету розглянути проєкт 
освітньо-професійної програми «Право» СО «Магістр» за спеціальністю 081 
«Право» 2022 року набору зі змінами.  

Результати голосування:  
За: 9 

Проти: 0 
Утрималися: 0 
Рішення прийнято одноголосно.  

 
 

Головуючий 

 

Ірина КОВАЛЬ 

Секретар 

 

Катерина 
КАЛАЧЕНКОВА 

 
      
 
       
 



Таблиця 1  

Дата затвердження попередньої редакції ОП 29.04.2021  
Терміни громадського обговорення ОП 01.02.2022 – 16.03.2022  
 

ПІБ 
стейк- 

холде- ра 

Категорі я 
(НПП, 
робото- 
давець, 

здобувач 
освіти, 

випускн ик) 

Науковий 
ступінь/вче-не 

звання, займана 
посада (місце 

роботи) 

До якого 
розділу ОП 

пропо-нуються 
зміни 

Попередня редакція 
розділу 

Зміни, що 
пропонуються 

Нова редакція розділу 
ОП 

Примітки 

Хаджин 
ов І.В.  Стейкголдер  

д.е.н., професор, 
проректор з 
наукової роботи 
ДонНУ імені 
Василя Стуса  

Характе-ристика 
програми  

- проходження 
практичної 
підготовки в 
юридичній клініці 
імітаційного та 
практичного 
спрямування 
(консультування 
громадян, проведення 
занять у школах, 
застосування навичок 
медіації); 
 - проходження 
практичної 
підготовки на базі 
судових органів, 
органів державної 
виконавчої влади, 
місцевого 

Більш повне 
розкриття 
особливостей 
практичної 
підготовки здобувачів 
освіти з 
відображенням 
науково-дослідного 
та прикладного 
характеру практик, 
завдань і форм 
практичної 
підготовки  

- практична підготовка 
складається з науково-
дослідної і виробничої 
практик, органічно 
вбудована у весь період 
навчання та що сприяє 
набуттю загальних та 
спеціальних 
компетентностей, 
досягненню результатів 
навчання; 

- проходження 
практичної підготовки в 
юридичній клініці 
імітаційного та 
практичного 
спрямування 
(консультування 

враховано 



самоврядування, 
юридичних фірм, 
підприємств і 
установ, з якими 
університетом 
укладено договори  

громадян, проведення 
занять у школах, 
застосування навичок 
медіації); 

 - проходження 
практичної підготовки 
на базі судових органів, 
органів державної 
виконавчої влади, 
місцевого 
самоврядування, 
юридичних фірм, 
підприємств і установ, з 
якими університетом 
укладено договори; 

Нешик 
О.С.  Стейкголдер 

заступник Голови 
Господарського 
суду Вінницької 
області 

Характеристика 
програми   

Унікальність 
програми може 
посилюватися за 
рахунок того, що 
дисципліни за 
вибором здобувача 
вищої освіти будуть 
спрямовані на 
розвинення 
компетентностей 
регульованих 
правничих професій 

Формування 
індивідуальної 
траєкторії навчання 
дисциплінами, які 
спрямовані на 
розвинення 
компетентностей 
регульованих правничих 
професій 

Буде 
враховане 

Степанова 
Т.С. 

Стейкголдер 

д.ю.н., професор, 
завідувачка 
кафедри 
конституційного 

Спеціальні 
(фахові, 
предметні) 

СК 7. Здатність 
застосовувати знання 
та розуміння 
основних засад 

Конкретизувати 
форми судочинства  

СК7. Здатність 
застосовувати знання та 
розуміння основних 
засад (принципів) та 

Не 
враховане 



права та 
правосуддя 
Одеського 
національного 
університету імені 
І.І. Мечникова  

компетентності 
(СК) 

(принципів) та 
процедур судочинства 
в Україні.  
 

процедур 
адміністративного, 
цивільного, 
кримінального 
судочинства в Україні.  

 
 


