
Протокол №1  

 засідання групи зі змісту та якості освіти факультету права та 

лінгвістики  

«5» вересня 2019 р. 

 

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

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

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

правових та соціально-гуманітарних дисциплін; Ковальчук І.В. – канд. юрид. наук, 

заступник декана факультету права та лінгвістики; 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; Лендрик І.В., студентка 3 курсу спеціальності «Філологія»; 

Мельниченко О.О. -  студентка 4 курсу спеціальності «Право». 

 

Головуючий засідання – Борщовецька В.Д. 

Секретар –   Бровко Н.І. 

Порядок денний: 

1. Затвердження змін щодо складу групи зі змісту та якості освіти факультету 

права та лінгвістики Білоцерківського національного аграрного університету. 

2. Затвердження плану роботи групи  зі змісту та якості освіти факультету права 

та лінгвістики Білоцерківського національного аграрного університету на 2019-

2020 н.р. 

3.  Аналіз відповідності робочих програм навчальних дисциплін 

запланованим результатам у рамках освітньої програми 

СЛУХАЛИ 1:  

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

про необхідність внесення змін до складу групи зі змісту та якості освіти. 

2. Ковальчук І.В., заступника декана факультету права та лінгвістики, яка 

запропонувала ввести до складу групи зі змісту та якості освіти доцента кафедри 

цивільно-правових дисциплін, кандидата юридичних наук Пахомову Анну 

Олександрівну. 

ВИСТУПИЛИ 1: 

1. Нікітенко О.І.,  д-р юрид. наук,  професор кафедри публічно-правових   

дисциплін,  який  запропонував підтримати кандидатуру Пахомової А.О. та ввести 

її до складу групи зі змісту та якості освіти. 

2. Бровко Н.І., канд. юрид. наук, доцент, яка запропонувала затвердити зміни 

щодо складу групи зі змісту та якості освіти факультету права та лінгвістики 

Білоцерківського національного аграрного університету 



  Пропозиції членів групи зі змісту та якості освіти були висунуті на 

голосування. 

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

Рішення прийнято одноголосно. 

УХВАЛИЛИ 1: 

1. Ввести до складу групи зі змісту та якості освіти доцента кафедри цивільно-

правових дисциплін, кандидата юридичних наук Пахомову Анну Олександрівну. 

2. Затвердити зміни щодо складу групи зі змісту та якості освіти факультету 

права та лінгвістики Білоцерківського національного аграрного університету: 

 

1. Борщовецька В.Д. – декан факультету права та лінгвістики, канд. пед. наук, 

доцент;  

2. Нікітенко О.І. – д-р юрид. наук, професор  кафедри публічно-правових дисциплін;  

3. Бровко Н.І. – канд. юрид. наук, доцент кафедри теоретико-правових та соціально-

гуманітарних дисциплін;  

4. Ковальчук І.В. – канд. юрид. наук, заступник декана факультету права та 

лінгвістики;  

5. Пахомова А.О. – канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін; 

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

та перекладу;  

7. Єрко А.І. – асистент  кафедри іноземних мов;  

8. Рєзнік В.Г.  -  старший викладач кафедри іноземних мов;  

9. Биковець О.І. – начальник юридичного відділу Узинської міської ради – 

роботодавець;  

10. Лендрик І.В., студентка 3 курсу спеціальності «Філологія»; 

11. Мельниченко О.О. -  студентка 4 курсу спеціальності «Право». 

 

СЛУХАЛИ  2:  

1. 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 2019-2020 н.р.  

2. Ковальчук І.В., заступник декана факультету права та лінгвістики, яка 

запропонувала визначитись із робочими питаннями, над якими повинна працювати 

група  зі змісту та якості освіти  у 2019-2020 н.р. 

ВИСТУПИЛИ 2: 

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

запропонувала наступні  питання: 

- затвердження змін щодо складу групи зі змісту та якості освіти факультету права та 

лінгвістики Білоцерківського національного аграрного університету; 



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

лінгвістики Білоцерківського національного аграрного університету на 2019-2020 

н.р.; 

- аналіз відповідності робочих програм навчальних дисциплін запланованим 

результатам у рамках освітньо-професійної програми галузі 08 «Право» 

спеціальності 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня; 

- проведення навчально-методичного семінару щодо формування Синабусів 

навчальних дисциплін галузі 08 «Право» спеціальності 081 «Право» першого 

(бакалаврського) рівня; 

- здійснення моніторингу освітньої програми галузі 08 «Право» спеціальності 081 

«Право» першого (бакалаврського) рівня з метою удосконалення, забезпечення 

узгодження основних елементів освітньої програми рівня досягнення результатів 

навчання; 

- здійснення моніторингу  і аналіз якості проведення лекційних, семінарських та 

практичних занять викладачами факультету права та лінгвістики; 

- здійснення моніторингу набутих знань і вмінь здобувачами вищої освіти факультету 

права та лінгвістики Білоцерківського національного аграрного університету; 

-  аналіз критеріїв оцінювання курсових робіт, моніторинг форм контрольних заходів; 

-  аналіз якості підготовки магістрантів до участі у конференції; 

- аналіз якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

Пропозиції членів групи зі змісту та якості освіти були висунуті на 

голосування. 

 

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

Рішення прийнято одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ 2: 

 

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

та лінгвістики Білоцерківського національного аграрного університету на 2019-

2020 н.р.: 

- затвердити зміни щодо складу групи зі змісту та якості освіти факультету права 

та лінгвістики Білоцерківського національного аграрного університету; 

- затвердити план роботи групи  зі змісту та якості освіти факультету права та 

лінгвістики Білоцерківського національного аграрного університету на 2019-2020 

н.р.; 

- проаналізувати відповідність робочих програм навчальних дисциплін 

запланованим результатам у рамках освітньо-професійної програми галузі 08 

«Право» спеціальності 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня; 



- провести навчально-методичний семінар щодо формування Синабусів 

навчальних дисциплін галузі 08 «Право» спеціальності 081 «Право» першого 

(бакалаврського) рівня; 

- здійснити моніторинг освітньої програми галузі 08 «Право» спеціальності 081 

«Право» першого (бакалаврського) рівня з метою удосконалення, забезпечення 

узгодження основних елементів освітньої програми рівня досягнення результатів 

навчання; 

- здійснити моніторинг  і аналіз якості проведення лекційних, семінарських та 

практичних занять викладачами факультету права та лінгвістики; 

- здійснити моніторинг набутих знань і вмінь здобувачами вищої освіти 

факультету права та лінгвістики Білоцерківського національного аграрного 

університету; 

- провести методичний семінар для НПП факультету права та лінгвістики щодо 

якості освітніх програм  з метою узгодження основних елементів освітньої 

програми рівня досягнення результатів навчання 

-  аналіз критеріїв оцінювання курсових робіт, моніторинг форм контрольних 

заходів; 

-  аналіз якості підготовки магістрантів до участі у конференції; 

- аналіз якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

- про залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків 

-   про врахування пропозицій для удосконалення якості освітнього процесу, 

висунутих під час наукових заходів 

СЛУХАЛИ 3  

1. Борщовецьку В.Д., декана факультету права та лінгвістики про 

необхідність проведення аналізу відповідності робочих програм навчальних 

дисциплін запланованим результатам у рамках освітньої програми у зв’язку з 

прийняттям Стандарту вищої освіти для спеціальності 081 «Право» для 

першого (бакалаврського) рівня затвердженого Наказом МОН №1379 від 

12.12.2018 р. Зазначила, що при укладанні робочих програм навчальних 

дисциплін необхідно враховувати компетентності, формування яких вони 

забезпечують та результати навчання. 

 

ВИСТУПИЛИ 3: 

1. Ковальчук І.В., заступник декана факультету права та лінгвістики, 

яка вказала на необхідність ефективного добору методів та прийомів 

викладання навчальних дисциплін в умовах інтерактивного навчання. 



2. Бровко Н.І., канд. юрид. наук, доцент, яка зазначила, що у робочих 

програмах необхідно показувати впровадження наукових досягнень науково-

педагогічних працівників в освітній процес. 

3. Ігнатенко В.Д., завідувач кафедри романо-германської філології та 

перекладу рекомендувала оновити літературні джерела робочих програм 

навчальних дисциплін публікаціями останніх п’яти-семи років. 

Пропозиції членів групи зі змісту та якості освіти були висунуті на 

голосування. 

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

Рішення прийнято одноголосно. 

УХВАЛИЛИ 3: 

1. Проаналізувати робочі програми навчальних дисциплін на 

відповідність запланованим результатам у рамках освітньої програми. 

2. При укладанні робочих програм навчальних дисциплін враховувати 

компетентності, формування яких вони забезпечують та результати навчання, 

враховувати необхідні методи та прийоми викладання навчальних дисциплін 

в умовах інтерактивного навчання, показувати впровадження наукових 

досягнень науково-педагогічних працівників в освітній процес та оновити 

робочі програми новітніми літературними джерелами. 

3. Контроль за відповідністю робочих програм навчальних дисциплін 

запланованим результатам у рамках освітньої програми покласти на 

завідуючих кафедрами. 

Головуючий засідання, 

декан факультету права та лінгвістики, 

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

Секретар 

канд. юрид. наук, доцент                                                    Н.І Бровко 


