
Протокол №1 

 засідання групи зі змісту та якості освіти факультету права та 

лінгвістики  

«25» вересня 2018 р. 

 

Присутні: Борщовецька В.Д. – декан факультету права та лінгвістики, канд. 

пед. наук, доцент; Нікітенко О.І. – д-р юрид. наук, професор, завідувач 

кафедри публічно-правових дисциплін; Бровко Н.І. – канд. юрид. наук, 

доцент, заступник декана факультету права та лінгвістики; Ковальчук І.В. – 

канд. юрид. наук, доцент кафедри публічно-правових дисциплін; Ігнатенко 

В.Д. - канд. пед. наук, завідувач кафедри романо-германської філології та 

перекладу; Єрко А.І. – асистент  кафедри іноземних мов; Рєзнік В.Г.  -  

старший викладач кафедри іноземних мов; Биковець О.І. – начальник 

юридичного відділу Узинської міської ради – роботодавець; Мельниченко 

О.О. -  студентка 3 курсу спеціальності «Право». 

 

Головуючий засідання – Борщовецька В.Д. 

Секретар –   Бровко Н.І. 

 

Порядок денний: 

1. Затвердження плану роботи групи зі змісту та якості освіти факультету 

права та лінгвістики Білоцерківського національного аграрного університету 

на 2018-2019 н.р. 

 

СЛУХАЛИ :  

Борщовецьку В.Д., декана факультету права та лінгвістики, яка повідомила 

про необхідність затвердження плану роботи групи  зі змісту та якості освіти 

факультету права та лінгвістики Білоцерківського національного аграрного 

університету на 2018-2019 н.р.  

ВИСТУПИЛИ : 



1. Борщовецька В.Д., декан факультету права та лінгвістики, яка запропонувала 

наступні  питання: 

- затвердження плану роботи групи  зі змісту та якості освіти факультету права та 

лінгвістики Білоцерківського національного аграрного університету на 2018-2019 

н.р.; 

- перегляд  освітньо-професійної програми галузі 08 «Право» спеціальності 

081 «Право» першого (бакалаврського) рівня; 

-перегляд  освітньо-професійної програми галузі 03 «Гуманітарні науки» 

спеціальності 035 «Філологія» першого (бакалаврського) рівня; 

- заслуховування звіту про результати самообстеження освітньо-професійної 

програми галузі 08 «Право» спеціальності 081 «Право» першого 

(бакалаврського) рівня та освітньо-професійної програми галузі 03 

«Гуманітарні науки» спеціальності 035 «Філологія» першого (бакалаврського) 

рівня; 

-урахування думки випускників спеціальності право щодо обміну 

професійним досвідом та інформування про кар’єрний шлях та траекторію 

працевлаштування 

Пропозиції членів групи зі змісту та якості освіти були висунуті на 

голосування. 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ : 

Затвердити план роботи групи  зі змісту та якості освіти факультету права та 

лінгвістики Білоцерківського національного аграрного університету на 2018-2019 

н.р., а саме: 

- затвердження плану роботи групи  зі змісту та якості освіти факультету права та 

лінгвістики Білоцерківського національного аграрного університету на 2018-2019 

н.р.; 



- перегляд  освітньо-професійної програми галузі 08 «Право» спеціальності 

081 «Право» першого (бакалаврського) рівня; 

-перегляд  освітньо-професійної програми галузі 03 «Гуманітарні науки» 

спеціальності 035 «Філологія» першого (бакалаврського) рівня; 

- заслуховування звіту про результати самообстеження освітньо-професійної 

програми галузі 08 «Право» спеціальності 081 «Право» першого 

(бакалаврського) рівня та освітньо-професійної програми галузі 03 

«Гуманітарні науки» спеціальності 035 «Філологія» першого (бакалаврського) 

рівня; 

-урахування думки випускників спеціальності право щодо обміну 

професійним досвідом та інформування про кар’єрний шлях та траекторію 

працевлаштування 

 

Головуючий засідання, 

декан факультету права та лінгвістики, 

канд. пед. наук, доцент                                                       В.Д. Борщовецька  

 

Секретар 

канд. юрид. наук, доцент                                                    Н.І Бровко  

 


