
Протокол №2 

 засідання групи зі змісту та якості освіти факультету права та 

лінгвістики  

«4» грудня 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». 

 

Запрошені: Малишко І.В. голова ради випускників 

 

Головуючий засідання – Борщовецька В.Д. 

Секретар –   Бровко Н.І. 

 

Порядок денний: 

      1. Урахування думки випускників спеціальності 081 «Право»  щодо обміну 

професійним досвідом, інформування про кар’єрний шлях та траекторію 

працевлаштування 

 

СЛУХАЛИ :  

1.Малишко І.В. голову ради випускників, яка повідомила про на зустрічі 

випускників, які щорічно проводяться в Білоцерківському національному 

аграрному університеті практикуючі юристи - випускники спеціальності 081 



«Право» обмінялись професійним досвідом та інформували адміністрацію про 

свій кар’єрний шлях та траекторію працевлаштування. 

 

        ВИСТУПИЛИ : 

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

необхідність подальшого залучення практиків-професіоналів до проведення 

аудиторних занять з метою обміну професійним досвідом із здобувачами 

вищої освіти. 

 

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

роботодавець вказала, що залучення практиків-професіоналів до проведення 

аудиторних занять є необхідною умовою якісної підготовки правників та 

запропонувала підтримати цю думку та проголосувати. 

 

 

Пропозиції членів групи зі змісту та якості освіти були висунуті на 

голосування. 

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

Рішення прийнято одноголосно. 

УХВАЛИЛИ : 

1.Прийняти до відома думку  випускників спеціальності 081 «Право» щодо 

обміну професійним досвідом, інформування про кар’єрний шлях та 

траекторію працевлаштування. 

2. Продовжувати залучати практиків-професіоналів до проведення 

аудиторних занять на факультеті права та лінгвістики. 

 

Головуючий засідання, 

декан факультету права та лінгвістики, 

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

 



Секретар 

канд. юрид. наук, доцент                                                    Н.І Бровко      

 


