
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 
ТА ЫОТЕХНОЛОПЙ ІМЕНІ С.З. ҐЖИЦЬКОГО 

(ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького)

ПРОТОКОЛ № 1
засідання навчально-методичної комісії спеціальності 081 «Право»

м. Львів 24.08.2022 р.

Присутні: доцентка Коверко Ю.А. -  голова комісії; професор Андріїв В.І., 
доцентка Ніканорова О.В., спеціаліст з виробництва Радченко Е.А., здобувачка 
вищої освіти Тарас І.Р. — члени комісії.

Порядок денний:
1. Оновлення та погодження освітньо-професійних програм «Право» для 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. 
Доповідач: Коверко Ю.А.

2. Погодження робочих програм та силабусів навчальних дисциплін на 2022- 
2023 навчальний рік. Доповідач: Коверко Ю.А.

3. Обговорення результатів анкетування випускників освітньо-професійної 
програми «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які завершили 
навчання у 2022 р.Доповідач: Ніканорова О.В.

4. Розгляд та рекомендація до друку методичних вказівок для здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право».

1. СЛУХАЛИ: Коверко Ю.А. про оновлення освітньо-професійних
програм «Право» для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 
вищої освіти у зв’язку із затвердженням Стандарту вищої освіти зі спеціальністю 
081 «Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Наказ Міністерства 
освіти і науки України від 20 липня 2022 р. № 644) та Стандарту вищої освіти зі 
спеціальністю 081 «Право» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (Наказ 
Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2022 р. № 643) і введенням їх в 
дію у 2022-2023 навчальному році.

УХВАЛИЛИ: Погодити освітньо-професійні програми «Право» для першого 
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

2. СЛУХАЛИ: Коверко Ю.А. про розроблені робочі програми та сила буси 
навчальних дисциплін для здобувачів 1-го курсу освітньо-професійної програми 
«Право» першого (бакалаврського) та здобувачів 1-го курсу освітньо-професійної 
програми «Право» другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

УХВАЛИЛИ: Погодити робочі програми та силабуси навчальних дисциплін 
на 2022-2023 навчальний рік.



3. СЛУХАЛИ: Ніканорову О.В., яка представила результати анкетування 
випускників освітньо-професійної програми «Право» першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти, які завершили навчання у 2022 р.

ВИСТУПИЛИ: Коверко 10.А. із пропозицією врахувати результати 
анкетування випускників освітньо-професійної програми «Право» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти, які завершили навчання у 2022 р., при 
підготовці проекту освітньо-професійної програми «Право» для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти.

УХВАЛИЛИ: Врахувати результати анкетування випускників освітньо-
професійної програми «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які 
завершили навчання у 2022 р., при підготовці проекту освітньо-професійної 
програми «Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

4. СЛУХАЛИ: Коверко Ю.А. про структуру і зміст представлених 
методичних вказівок до виконання практичних робіт та самостійної роботи з 
навчальної дисципліни «Техніка правотлумачення» для здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право».

Автори: Капітан О.І., доцент кафедри права, Білінська Л.В., адвокат
АО «Конфідо».

Рецензент: Чорнописька В.З., доцент кафедри цивільного права та процесу 
ННІППІ НУ ЛГІ.

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати методичні вказівки до виконання практичних 
робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Техніка правотлумачення» 
для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 
081 «Право» до друку.

Голова Юлія КОВЕРКО

Секретар Олена НІКАНОРОВА


