
 

Міністерство освіти і науки України 

Сумський державний університет 

 

Рішення вченої ради Сумського державного університету з питання:  

«Стан забезпечення якості підготовки фахівців та розвитку наукової діяльності 

навчально-наукового інституту права» 

 

Розглянувши питання про стан забезпечення якості підготовки фахівців та розвитку 

наукової діяльності навчально-наукового інституту права, вчена рада відзначає, що в інституті 

права проведена суттєва робота по створенню та вдосконаленню системи якості підготовки 

фахівців та розвитку наукової діяльності:  

– в інституті здійснюється підготовка студентів за ОС «бакалавр» спеціальність «Право», 

ОС «магістр» спеціальності «Право» («Правознавство», «Інтелектуальна власність») та 

«Менеджмент» («Управління правоохоронною безпекою»); 

– якість підготовки фахівців забезпечують 5 кафедр, з яких три випускові; 

– у рейтингу магістерських спеціальностей університету спеціальність «Право» займає 

п’яте, а в Україні дванадцяте місце; 

– кількість викладачів із вченими ступенями та науковими званнями на завершення 2017 

року становить 92%; 

– збільшилася кількість студентів, що навчаються на умовах державного замовлення, з 85 

у 2016 р. до 174 на 1 січня 2018 року,  

– успішно реалізується паралельне навчання за освітнім ступенем «бакалавр» 

спеціальності «Право» (у 2016 році здійснено набір 39 студентів, а в 2017-му 26); 

– в аспірантурі та докторантурі інституту навчається 49 аспірантів, докторантів та 

здобувачів, із них 33 (67%) на умовах повної оплати вартості навчання; в інституті права 

навчаються 54% аспірантів всіх спеціальностей, які проходять підготовку у СумДУ на умовах 

повного відшкодування вартості; 

– у 2016-2017 н.р. студенти НН інституту права вибороли 12 призових місць у 

Всеукраїнських конкурсах студентських НДР та зайняли 2 призових місця у предметних 

олімпіадах; 

– налагоджена міжнародна співпраця з навчальними закладами Албанії, Словакії, 

Туреччини, Єстонії, Польщі, Німеччини, Чехії, Італії, Білорусі. Традиційним стало навчання 

студентів інституту за програмою академічної мобільності в університеті італійського міста 

Фоджа; 

– з метою сприяння працевлаштуванню випускників у січні 2018 року підписано 

Меморандум про взаємодію та співробітництво з Сумським окружним адміністративним судом; 

–  у 2016-2017 н.р. акредитовано магістерську програму «Інтелектуальна власність» та 

збільшено ліцензований обсяг підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальностями інституту; у 

2017-2018 рр. підготовлено акредитаційні справи за магістерськими програмами «Правознавство» 

та «Управління правоохоронною безпекою» і отримано позитивні висновки експертів; 

– зросла кількість держбюджетних НДР до 4-ох, а загальний обсяг фінансування склав 

майже 1 млн грн.; 

– збільшилася кількість наукових господарчих договорів, за виконання яких у 2017 році 

надійшло майже 100 тис. грн., що більше ніж удвічі перевищує показник 2016 року; до виконання 

договірної тематики у 2017 році долучилися всі кафедри Інституту права; 

– виконувався загальноуніверситетський міжнародний грант, який фінансувався 

закордонною організацією British Council; 

– аспірантами та студентами Інституту права виграно грант НТСА; 

– в 2017 році вперше на Сумщині відкрито спеціалізовану вчену раду К 55.051.07 з правом 

проведення захистів кандидатських дисертацій за юридичною спеціальністю; у спецраді в 2017 

році було захищено 13 дисертацій, в т.ч. 7 представниками СумДУ. 

Водночас, вчена рада відзначає наступне:  

– потребу в активізації роботи Асоціації випускників, зокрема в частині їх залучення до 

процесів формування, моніторингу та перегляду освітніх програм; 



– необхідність своєчасного забезпечення відповідності навчальних матеріалів сучасним 

тенденціям розвитку правничої сфери; 

– актуальність залучення в навчальний процес іноземних викладачів та фахівців-

практиків; 

– потребу подальшої активізації англомовної підготовки здобувачів вищої освіти, зокрема 

через розширення переліку дисциплін, що викладаються англійською мовою для студентів 

спеціальності «Право»; 

– розширення використання сучасних технологій навчання, в тому числі дистанційного та 

змішаного; 

– необхідність забезпечення підвищення ефективності практичного стажування здобувачів 

вищої освіти на підприємствах, в установах та організаціях; 

– потребу вдосконалення якості роботи навчальної частини інституту в частині 

організаційного супроводу та підтримки здобувачів вищої освіти протягом їх «життєвого циклу», 

а також врахування потреб різноманітного студентського контингенту;  

– необхідність удосконалення інформаційної прозорості та інформативності сайтів 

факультету та кафедр; 

– потребу посилення роботи щодо підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня 

«бакалавр» до єдиного фахового вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення ЗНО до вступу у магістратуру за спеціальністю 081 «Право; 

–  не всі кафедри мають публікації у виданнях, що індексуються БД Scopus та Web of 

Science Core Collection (далі - WoS); в цілому внесок публікацій представниками Інституту права у 

загальну кількість публікацій від імені СумДУ у виданнях БД Scopus та WoS складає всього 3%, у 

той час як доля штатних науково-педагогічних працівників становить 6%; 

– відсутність в 2017 році статей, опублікованих представниками Інституту права у 

журналах, які одночасно індексуються БД Scopus та WoS; 

– кількість осіб, які мають 5 і більше публікацій в виданнях, які індексуються в БД Scopus 

та WoS, складає всього 4 особи, а кількість представників Інституту права, що мають індекс Гірша 

становить всього 8 осіб;  

– низьку активність більшості кафедр у підготовці заявок на гранти як державного, так і 

міжнародного рівнів; 

– епізодичний характер виконання наукових господарчих договорів із залученням 

студентів та аспірантів; 

– низьку активність більшості кафедр у підготовці аспірантів та докторантів; кількість 

наукових керівників (консультантів), 5 і більше захищених докторантів, аспірантів та здобувачів 

має лише одна особа. 

 

Враховуючи вищевикладене, та з метою підвищення якості підготовки фахівців та розвитку 

наукової діяльності ННІ права, вчена рада університету  

 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Розробити комплекс заходів, спрямованих на залучення випускників спеціальності 

«Право» до процесів формування, моніторингу та перегляду освітніх програм з метою 

гарантування високої якості освітньої програми, її відповідності потребам сучасного ринку праці 

та суспільства. 

Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи, завідувачі кафедр інституту.  

Термін виконання: 31 травня 2018 р. 

 

2. Розробити механізм та запровадити рецензування матеріалів лекційних та семінарських 

занять провідними фахівцями-практиками, зокрема, представниками Ради роботодавців, з метою 

підвищення якості фахової підготовки правника в контексті сучасних тенденцій розвитку 

правничої сфери та відповідності європейським стандартам вищої освіти. 

Відповідальні: заступник директора інституту з методичної роботи.  

Термін виконання: 30 квітня 2018 р. 

 

 



 

 

3. Започаткувати проведення аудиторних занять із залученням іноземних викладачів-

представників університетів Албанії, Білорусії, Польщі та Туреччини, з якими інститутом укладені 

договори про співпрацю, за допомогою сучасних інформаційних технологій та засобів зв'язку. 

Відповідальні: заступник директора інституту з міжнародних зв’язків, завідувачі кафедр 

інституту.  

Термін виконання: постійно. 

 

4. Забезпечити подальше використання системи навчання за допомогою електронних 

технологій (e-learning) та активізувати його застосування в освітньому процесі. З метою 

впровадження інноваційних технологій навчання та забезпечення конкурентних переваг на ринку 

освітніх послуг розглянути можливість використання змішаної моделі навчання при викладанні 

дисциплін професійного спрямування.  

Відповідальні: голова Ради якості інституту, завідувачі кафедр інституту.  

Термін виконання: постійно. 

 

5. Забезпечити постійну актуалізацію інформації про освітню діяльність інституту в 

контексті її корисності для майбутніх, теперішніх студентів, випускників, інших стейкхолдерів та 

громадськості відповідно до вимог законодавства України, принципів Стандартів та рекомендацій 

щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG 2015).  

Відповідальні: голова Ради якості інституту, завідувачі кафедр інституту.  

Термін виконання: постійно. 

 

6. Відповідно до умов вступної компанії 2018 року забезпечити реалізацію заходів, 

спрямованих на ефективну підготовку здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» до 

єдиного фахового вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів 

здійснення ЗНО до вступу у магістратуру за спеціальністю 081 «Право». 

Відповідальні: голова ради якості інституту, завідувачі кафедр інституту.  

Термін виконання: 30 квітня 2018 р. 

 

7. Проаналізувати ефективність практичного стажування здобувачів вищої освіти на 

підприємствах, в установах та організаціях та розробити заходи щодо його вдосконалення. 

Відповідальні: голова Ради якості інституту.  

Термін виконання: до 1 вересня 2018 р. 

 

8. Проаналізувати ефективність роботи навчальної частини інституту в частині 

організаційного супроводу та підтримки здобувачів вищої освіти протягом їх «життєвого циклу», 

а також врахування потреб різноманітного студентського контингенту та розробити заходи по її 

вдосконаленню. 

Відповідальні: голова Ради якості інституту.  

Термін виконання: до 1 червня 2018 р.. 

 

9.   З метою підвищення якості висвітлення результатів наукової роботи ПВС, докторантів, 

аспірантів і студентів опублікувати у 2018 р. не менше 15 статей у виданнях, які індексуються БД 

Scopus та WоS. Для цього:  

– проводити інформаційно-технологічні семінари (зокрема, із залученням представників 

ЦНТЕІ) щодо пошуку наукових видань за обраною галуззю знань, тренінги і семінари з методик 

роботи з базами даних БД Scopus і WоS та шляхом підготовки публікацій англійською мовою;  

– збільшити участь ПВС, докторантів, аспірантів і студентів у міжнародних наукових 

конференціях за кордоном, в тому числі за рахунок тревел-грантів;  

– проводити роботу з підготовки статей до публікації у виданнях із високим індексом SNIP, 

зокрема з представниками закордонних університетів – партнерів, які входять до ТОП-500 

рейтингу QS;  

Відповідальні: заст. директора з наукової роботи, начальник ЦНТІ.  

Термін виконання: постійно. 



 

10.  З метою збільшення обсягів фінансування наукових досліджень та розробок за 

державною тематикою, державними і міжнародними грантами наукового спрямування підвищити 

ефективність участі в конкурсах (в тому числі молодих вчених) шляхом створення 

міжкафедральних робочих груп із залученням представників інших кафедр університету. 

Відповідальні: заст. директора з наукової роботи, зав. кафедрами.  

Термін виконання: ІІ-ІІІ квартал 2018 р. 

 

11. У 2019 році досягти обсягів укладання господарчих договорів на суму не менше 200 

тис. грн., зокрема за рахунок: проведення юридичних експертиз, розробка пакету документів для 

створення та діяльності суб’єктів господарювання; грантів ДФФД. 

Відповідальні: заст. директора з наукової роботи, зав. кафедрами.  

Термін виконання: протягом 2018-19 рр. 

 

12. З метою підвищення якості підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру: 

– поглибити практику заслуховування звітів аспірантів про проведені дослідження на 

міжкафедральних наукових семінарах;  

– залучити щонайменше 10% аспірантів до програм міжнародної академічної мобільності 

та підготовки заявок на індивідуальні гранти;  

– проводити системну роботу із залучення до вступу в аспірантуру учасників конкурсів 

студентських наукових робіт та олімпіад, членів НТСА Інституту права, в т.ч. іноземних громадян. 

Відповідальні: заст. директора з наукової роботи, заст. директора з міжнародної 

діяльності, зав. кафедрами. 

Термін виконання: постійно. 

 

13. З метою залучення студентів до наукової роботи та формування наукового резерву для 

вступу в аспірантуру:  

– забезпечити підтримку НТСА ННІ права у проведенні наукових заходів, зокрема 

семінарів, конференцій, освітніх заходів з методології наукової роботи, науково-орієнтованих 

майстер-класів тощо; 

– залучати студентів із оплатою праці до виконання НДР і госпрозрахункових наукових 

тематик;  

– протягом наступних 3-х років залучити 10% студентів до міжнародної академічної 

мобільності, а також до участі у наукових конференціях, що відбуваються за кордоном, 

короткотривалих стажуваннях з науковою складовою, ініціювати їх вступ до міжнародних 

студентських наукових об’єднань.  

Відповідальні: заст. директора з наукової роботи, керівник НТСА ННІ права, заст. 

директора з міжнародної діяльності, зав. кафедрами,. керівники НДР.  

Термін виконання: постійно. 

 

 

Схвалено вченою радою СумДУ. 

Протокол №06 від 15 березня 2018 р. 

 

Голова вченої ради        А.В. Васильєв 

 

Секретар          А.І. Рубан 

 


