
Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів 

Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

на освітньо-професійну програму 

«ПРАВО» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Період громадського обговорення освітньої програми – з 27.01.2022 р. по 27.02.2022 р. 

Категорія 

стейкхолдерів 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Місце роботи 

(навчання) 

Зміст пропозиції (-й) та її (їх) обґрунтування Примітка про врахування / 

неврахування 

Представник 

роботодавців 

Плескач О.Ю. Перший 

заступник 

прокурора 

Полтавської 

області, к.ю.н. 

Доцільно внести до навчальних планів навчальну 

дисципліну «Порівняльне конституційне право», яка 

ознайомить студентів з гарантіями прав людини; 

моделями легітимації влади та її обмеження правами 

людини; моделями національного суверенітету та 

контролю народу над владою; владними відносинами 

та забезпечення балансу повноважень тощо. 

Враховано. В навчальному плані 

спеціальності 081б1 «Право» 

освітня програма «Право» для 

студентів набору 2021 року та 

набору 2022 року До вибіркового 

блоку 2 (професійної підготовки) 

замість навчальної дисципліни 

«Юридична аргументація» 

включити нову навчальну 

дисципліну «Порівняльне 

конституційне право» (вибірковий 

блок 2 (професійної підготовки) 

«Історія вчень про право і 

державу/Порівняльне 

конституційне право». 

Здобувач 

вищої освіти 

Пономаренко 

Альона 

студентка групи 

ПРб-41 

У разі відсутності студента викладачі мають провести 

окреме індивідуальне заняття, попередньо 

зафіксувавши відсутність студента під час повітряної 

тривоги та студента, який був відсутній на заняттях з 

поважної причини 

Не враховано 

Здобувач 

вищої освіти 

Бєлкіна Діана студентка групи 

ПРб-41 

Складне завдання (об’ємне), російською мовою, 

витратне за часом в умовах воєнного стану змінювати 

Враховано 



на інше, легше. Зменшити кількість практичних 

завдань до курсу «Філософія права» або замінити на 

інші. 

Здобувач 

вищої освіти 

Борщ Діана студентка групи 

ПРб-41 

Не відмічати як відсутніх тих студентів, які 

турбуються про власну безпеку під час повітряної 

тривоги 

Враховано 

Здобувач 

вищої освіти 

Метлушенко 

Валерій 

студент групи 

ПРб-41 

Передбачити можливість завчасного повідомлення 

викладача (через старосту групи) про відсутність 

студента на парі з поважних причин (зі слів студента) 

Враховано 

Здобувач 

вищої освіти 

Бут Вероніка студентка групи 

ПРб-41 

Передбачити написання конспекту студентами в разі 

пропуску студентами занять з відповідної теми замість 

індивідуального заняття.  

Не враховано 

Здобувач 

вищої освіти 

Мамишева 

Альбіна 

студентка групи 

ПРб-41 

Виконання практичних завдань не мають передбачати 

використання джерел, отримання яких з мережі 

Інтернет передбачає оплату. Доценту *** слід 

повністю дотримуватися правил етикету у спілкуванні 

зі студентами (адекватно реагувати на факти 

відсутності студентів на заняттях). 

Перебуває на стадії впровадження 

Здобувач 

вищої освіти 

Мамон 

Анастасія 

студентка групи 

ПРб-41 

Старшому викладачу *** не використовувати 

образливе слово «двієчники» стосовно студентів. 

Натомість підібрати та запропонувати більш легші 

завдання до курсу «Філософія права». 

Перебуває на стадії впровадження 

Здобувач 

вищої освіти 

Міхальова 

Альбіна 

студентка групи 

ПРб-41 

Поважніше студентів: в разі виявлення відсутності 

знань щодо конкретного питання – пояснити студенту 

це питання і не вдаватися до зверхнього ставлення, 

зокрема до студентки Міхальової Альбіни. 

Враховано 

Здобувач 

вищої освіти 

Геворкян 

Рузана 

студентка групи 

ПРб-41 

Надавати можливість вести конспекти семінарських 

занять в форматі Word і так, як це дозволяють робити 

Солдатенко О.В., Горбань О.В. В умовах воєнного 

стану на лекційних заняттях за вибором студента  

Враховано 



писати конспект, або слухати. 

 
 


