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1. Заслухавши аналітичний звіт за освітньою програмою «Міжнародне 

право», спеціальність 293, освітній ступінь «бакалавр» (додаток 1 до цього 

рішення), що отримала умовну акредитацію у 2021-2022 н.р. щодо урахування 

отриманих зауважень експертів та завдань щодо розвитку освітньої програми, 

Рада із забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти ухвалила: 

1.1. Для актуалізації змісту освітньої програми, урахування  підготовки за 

спеціальністю 293 Міжнародне право рекомендувати залучити до 

перегляду освітньої програми професіоналів-практиків з 

міжнародного права, а також іноземних професорів. 

1.2. Для забезпечення відповідності критеріям оцінювання якості 

освітньої програми зокрема, критерію 6, рекомендувати залучити до 

викладання на освітній програмі Міжнародне право викладачів-

іноземців, що також буде сприяти імплементації міжнародного 

досвіду підготовки з міжнародного права в освітній процес за цією 

освітньою програмою. 

1.3. Проєктній групі розробити пропозиції щодо розвитку міжнародної 

мобільності за цією освітньою програмою та розглянути на Вченій 

раді юридичного факультету. 

2. Заслухавши аналітичний звіт за освітньою програмою «Право», 

спеціальність 081, освітній ступінь «доктор філософії» (додаток 2 до цього 

рішення), що отримала умовну акредитацію у 2021-2022 н.р. щодо урахування 

отриманих зауважень експертів та розвитку освітньої програми, Рада із 

забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти ухвалила: 

2.1. У січні 2022 року на Вченій раді юридичного факультету провести 

аналіз готовності кожного здобувача 4 року навчання до захисту 

дисертації та можливості сформувати разові вчені ради та 

представити відповідні результати на НКР. 

2.2. Під час наступного перегляду ОНП забезпечити урахування вимог 

професійного стандарту на групу професій «Викладачі вищої освіти». 



2.3. Рекомендувати залучити до перегляду ОНП та викладання іноземних 

професорів, що забезпечить урахування міжнародного досвіду 

підготовки докторів філософії за спеціальністю «Право». 

3. Розглянувши проєкт Положення про інституційну структуру внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти Сумського національного аграрного 

університету Рада із забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти 

ухвалила: 

3.1. Рекомендувати вченій раді до затвердження Положення про 

інституційну структуру внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти Сумського національного аграрного університету. 

4. Розглянувши перелік вибіркових дисциплін, спрямованих на розвиток 

загальних компетентностей, запропонованих факультетами, 

(загальноуніверситетських вибіркових дисциплін) для освітніх програм 

початкового рівня вищої освіти (молодший бакалавр), початкового рівня 

вищої освіти (молодший бакалавр), І рівня вищої освіти (бакалавр) та для ОП 

ІІ рівня за спеціальностями 211, 212 на 2021-2022 н. р. затвердити перелік 

(додаток 3 до цього рішення) та розмістити його на сайті для ознайомлення. 
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