
 

Міністерство освіти і науки України 

Сумський державний університет 

РІШЕННЯ  

Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Сумського 

державного університету від 16 лютого 2017 р. з питання: «Стан системи 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти навчально-наукового 

інституту права» 

 

Розглянувши питання про стан системи забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти ННІ права, Рада із забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти Сумського державного університету відзначає, що в інституті права 

проведена суттєва робота по створенню та вдосконаленню системи забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти:  

- в інституті здійснюється підготовка студентів за ОС «бакалавр» спеціальність 

«Право», ОКР «спеціаліст» спеціальність «Право» та ОС «магістр» спеціальності «Право» 

(«Правознавство», «Інтелектуальна власність») та «Менеджмент» («Управління 

правоохоронною безпекою»); 

- з метою виведення на новий рівень якості надання освітніх послуг у 2016 році 

була проведена реорганізація кафедр, в результаті якої в інституті створено 5 кафедр, з 

яких три випускові; 

- кількість викладачів з вченими ступенями та науковими званнями на завершення 

2016 року становить 92%; 

- загальний контингент як денної так і заочної форми має позитивну динаміку. За 

2016 рік відбулося збільшення контингенту на 10 відсотків; 

- у 2016 році вперше здійснено набір студентів (39 осіб) за паралельною формою 

навчання за освітнім ступенем «бакалавр» спеціальності «Право»; 

- в аспірантурі та докторантурі інституту навчається 30 аспірантів та докторантів, 

з них 17 (57%) на умовах повної оплати вартості навчання; 

- для відкриття спеціальності «Міжнародне право» за ОС «бакалавр» та для 

збільшення ліцензованого обсягу спеціальності «Право» за освітніми ступенями 

«бакалавр» та «магістр» підготовлені ліцензійні справі; 

- молоді вчені інституту у минулому році перемогли в конкурсі на виконання 

держбюджетних науково-дослідних розробок. З восьми проектів, які перемогли від 

університету, два за участю науковців інституту.  

- у 2015-2016 н.р. студенти НН інституту права вибороли 12 призових місць у 

Всеукраїнських конкурсах студентських НДР та зайняли 3 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; 

- за участі органів студентського самоврядування інституту права щорічно 

проводиться конференція «Навчальний процес очима студентів»; 

- з метою сприяння працевлаштуванню випускників у січні 2017 року укладено 

угоду про співробітництво та організацію відносин з Сумською обласною організацією 

роботодавців «Сумський регіон»; 

- для належного проведення госпрозрахункової діяльності на базі інституту 

створені Науково-консультаційний центр правових досліджень та центр «Антикор»; 

- за результатами рейтингу тижневика «Деньги» інститут входить в двадцятку 

кращих ВНЗ за юридичними спеціальностями в Україні. 



Водночас, Рада з якості СумДУ звертає увагу на певні напрями діяльності, що 

потребують вдосконалення, а саме:  

–  підвищення частки дисциплін, що викладаються іноземною мовою; 

– залучення працедавців та випускників до формування, перегляду та моніторингу 

освітніх програм; 

– організація роботи, що спрямована на стимулювання професорсько-

викладацького складу до підвищення рівня володіння іноземною мовою з підтвердженням 

відповідними сертифікатами; 

– підвищення рівня міжнародної мобільності викладачів та студентів інституту 

права; 

–  підвищення інформаційної прозорості діяльності інституту. 

 

З урахуванням вищезазначеного Рада з якості Сумського державного 

університету ухвалила: 

 

1. Провести аналіз та прийняти рішення щодо потенційної можливості розширення  

переліку дисциплін, що викладаються англійською мовою, з метою розширення 

міжнародної компоненти навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти. 

Відповідальні: голова ради якості інституту, зав. кафедрами інституту. 

Термін виконання: травень 2017 р. 

2. Продовжити роботу щодо залучення роботодавців до формування, моніторингу 

та перегляду освітніх програм через започаткування  практики опитування щодо рівня їх 

задоволеності якістю освітніх програм; спільну розробку навчальних планів, робочих 

програм, матеріалів лекційних та практичних занять з метою забезпечення високих 

стандартів фахової юридичної підготовки. 

Відповідальні: голова ради якості інституту, заступник директора з практично-

оріентованої підготовки студентів та інтеграційних зв’язків, зав. кафедрами 

інституту, керівник БЗЯВО. 

Термін виконання: вересень 2017 р. 

3. Започаткувати на системній основі проведення майстер-класів з роботодавцями з 

метою посилення практично-орієнтованої компоненти підготовки висококваліфікованих 

фахівців у галузі права. 

Відповідальні: голова ради якості інституту, заступник директора з практично-

оріентованої підготовки студентів та інтеграційних зв’язків, зав. кафедрами 

інституту.  

Термін виконання: постійно. 

4. Активізувати роботу, спрямовану на покращення мовної підготовки 

професорсько-викладацького складу, шляхом визначення викладачів, які потребують 

удосконалення навичок володіння іноземною мовою, та розробки заходів з отримання 

сертифікатів, що підтверджують рівень володіння англійською мовою відповідно до 

загальноєвропейської системи оцінювання володіння мовою (CEFR). 

Відповідальні: голова ради якості інституту, зав. кафедрами інституту.  

Термін виконання: постійно. 

5. Посилити роботу щодо участі у програмах міжнародної академічної мобільності, 

а також у програмах наукового стажування викладачів, аспірантів, здобувачів вищої 

освіти шляхом активного пошуку потенційних вищих навчальних закладів – партнерів, 

інтернаціоналізації навчальних планів, проведення регулярних інформаційних семінарів 

про можливості академічної мобільності, сесій щодо участі у грантових програмах та 

програмах обміну. 

Відповідальні: голова ради якості інституту, заступник директора інституту з 

міжнародних зв’язків, зав. кафедрами інституту.  

Термін виконання: постійно. 



 

6. Розробити комплекс заходів для підготовки здобувачів вищої освіти освітнього 

ступеню 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, зав. кафедрами інституту.  

Термін виконання: квітень 2017 р. 

7. Провести аналіз інформаційної прозорості освітньої діяльності (матеріалів, що 

розміщуються на сайті кафедр та інституту ) в контексті її корисності для ключових 

учасників освітнього процесу та громадськості. Результати роботи обговорити на 

засіданнях ради з якості інституту. 

Відповідальні: голова ради якості інституту, заступник директора з 

інформаційної та профорієнтаційної роботи, зав. кафедрами інституту.  

Термін виконання: березень 2017 р. 

Контроль за виконанням передбачених заходів покласти на директора навчально-

наукового інституту права професора Куліша А.М. 

 

 

 

Голова ради          В.Д. Карпуша 

 

Вчений секретар         О.В. Люта 


