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ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра професійних та спеціальних правових дисциплін

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №2
засідання кафедри

м. Чернівці

Присутні'.

к.ю.н. доц., Полонка І. А. -  зав. кафедрою професійних 
та спеціальних правових дисциплін 

майор поліції, Осавелюк Ж. В. -  заступник начальника відділу 
комплектування управління кадрового забезпечення

ГУНП в Чернівецькій області 
голова Асоціації адвокатів Чернівецькій області А. О. Єзсрська

к.ю.н., гіроф. Молдован В. В. 
к.пед.н., доц. Пелипчук С.М.

к.ю.н., доц., Руснак Л.М. 
викл., адвокат Білінська Л.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
... 3. Обговорення із юристами-практиками проекту ОПП 081 Право та робочих програм 
навчальних дисциплін кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін.
... Ш. Слухали: к.ю.н. Полонку І. А., яка вказала на необхідність систематичного 
консультування викладачів кафедри із провідними спеціалістами практиками у сфері 
юриспруденції під час підготовки робочих програм та під час удосконалення проекту ОПП 
081 Право. Для обговорення даного питання на засідання кафедри були запрошені заступник 
начальника відділу комплектування управління кадрового забезпечення ГУНП в 
Чернівецькій області, майор поліції Осавелюк Ж. В. та голова Асоціації адвокатів 
Чернівецькій області А. О. Єзерська.

Виступила: голова Асоціації у Чернівецькій області А. О. Єзерська, яка зазначила, що 
з метою реалізації актуальних вимог до спеціальності, періодично необхідно переглядати 
перелік навчальних дисциплін, які викладаються на магістратурі. Щодо пропозицій до 
удосконалення освітньо-професійної програми 081 Право, А. О. Єзерська актуалізувала 
питання щодо збільшення кредитів, відведених на виробничу практику.

Виступила: заступник начальника відділу комплектування управління кадрового 
забезпечення ГУНП в Чернівецькій області, майор поліції Осавелюк Ж. В., яка продовжила 
обговорення в напрямку обов’язкових та вибіркових освітніх компонентів. Зокрема, нею 
пропонується наступне: у зв’язку з сучасними політичними обставинами зробити акцент у 
викладанні аспектів протидії інформаційного впливу, актуалізувати кібергігієну тощо

Вирішили: у формі активної дискусії викладачі кафедри, Єзерської А. О. та Осавелюк 
Ж. В. прийти до спільної позиції, щодо періодичних переглядів освітніх програм з метою 
реалізації актуальних вимог до спеціальності, а також здійснити подальше обговорення 
питань удосконалення освітньо-професійної програми 081 Право.

Завідуюча кафедри, 
доктор юридичних наук, доцент
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О. М. Селезньова

30 вересня 2021 р.


