
Протокол №2 

засідання групи зі змісту та якості освіти факультету права та лінгвістики 

«24» жовтня 2019 р. 

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; Пахомова А.О. – канд. 

юрид. наук, доцент кафедри цивільно-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; 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. Проведення методичного семінару для НПП факультету права та 

лінгвістики щодо якості освітніх програм  з метою узгодження основних 

елементів освітньої програми рівня досягнення результатів навчання 

2. Проведення навчально-методичного семінару щодо формування 

Силабусів навчальних дисциплін спеціальності 081 «Право» першого 

(бакалаврського) рівня та 035 «Філологія» першого (бакалаврського) рівня. 

3. Обговорення форм і методів навчання (полілог, ажурна пилка, акваріум, 

коло ідей, перевернуте навчання) 

СЛУХАЛИ 1  

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

необхідність проведення методичного семінару для НПП факультету права та 

лінгвістики щодо якості освітніх програм  з метою узгодження основних 

елементів освітньої програми рівня досягнення результатів навчання. 

          ВИСТУПИЛИ 1: 

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

перекладу, яка запропонувала головуючій виступити з доповіддю щодо даного 

питання. 



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

запропонувала визначитись з датою проведення методичного семінару для 

науково-педагогічних працівників факультету права та лінгвістики щодо якості 

освітніх програм  з метою узгодження основних елементів освітніх програм 

спеціальності 081 «Право» та 035 «Філологія» рівню  досягнення результатів 

навчання, погодившись висвітлити дане питання. 

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.Провести методичний семінар для науково-педагогічних працівників 

факультету права та лінгвістики щодо якості освітніх програм  з метою 

узгодження основних елементів освітніх програм спеціальності 081 «Право» та 

035 «Філологія» рівню  досягнення результатів навчання 

СЛУХАЛИ 2: 

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

повідомила про необхідність формування Силабусів навчальних дисциплін 

спеціальності 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня та 035 «Філологія» 

першого (бакалаврського) рівня на 2019-2020 н.р. З цією метою  потрібно 

провести навчально- методичний семінар для науково-педагогічних працівників 

факультету права та лінгвістики. 

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

запропонувала підготувати інформацію щодо формування Силабусів навчальних 

дисциплін завідувачу кафедри романо-германської філології та перекладу 

Ігнатенко В.Д. 

ВИСТУПИЛИ 2: 

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

запропонувала визначитись із датою проведення навчально-методичного 

семінару для науково-педагогічних працівників факультету права та лінгвістики 

щодо формування Силабусів навчальних дисциплін. 

2.  Нікітенко О.І., д-р. юрид. наук, професор, який запропонував за 

результатами проведеного семінару зобов’язати усіх НПП  факультету права та 

лінгвістики сформувати Силабуси навчальних дисциплін з наступним 

розміщенням їх на платформі Moodle. 

Пропозиції членів групи зі змісту та якості освіти були висунуті на голосування. 

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



Рішення прийнято одноголосно. 

УХВАЛИЛИ 2: 

Провести навчально-методичний семінар щодо формування Силабусів 

навчальних дисциплін спеціальності 081 «Право» першого (бакалаврського) 

рівня та 035 «Філологія» першого (бакалаврського) рівня та зобов’язати усіх 

НПП  факультету права та лінгвістики сформувати Силабуси навчальних 

дисциплін з наступним розміщенням їх на платформі Moodle. 

СЛУХАЛИ 3: 

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

повідомила про необхідність обговорення форм і методів навчання (полілог, 

ажурна пилка, акваріум, коло ідей, перевернуте навчання)та необхідність їх 

використання в  освітньому процесі науково-педагогічними працівниками 

спеціальності 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня та 035 «Філологія» 

першого (бакалаврського) рівня. 

          ВИСТУПИЛИ 3: 

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

перекладу, яка підтримала головуючу та доповіла присутнім про особливості 

використання даних форм і методів в освітньому процесі. 

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

впроваджувати в освітній процес розглянуті форми і методи навчання. 

Пропозиції членів групи зі змісту та якості освіти були висунуті на голосування. 

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

Рішення прийнято одноголосно. 

УХВАЛИЛИ 3: 

Зобов’язати науково-педагогічних працівників факультету права та 

лінгвістики активно впроваджувати та використовувати в освітньому процесі 

сучасні форми і методи навчання (полілог, ажурна пилка, акваріум, коло ідей, 

перевернуте навчання). 

Головуючий засідання, 

декан факультету права та лінгвістики                            В.Д. Борщовецька  

Секретар 

канд. юрид. наук, доцент                                                    Н.І Бровко   


