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засідання групи зі змісту та якості освіти факультету права та 

лінгвістики 

«11» грудня 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, зав. 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. Моніторинг і аналіз якості проведення лекційних, семінарських та 

практичних занять викладачами 

2. Обговорення процедури запобігання та врегулювання конфліктів 

інтересів при складанні екзаменаційної сесії 

СЛУХАЛИ 1:  

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

повідомила про моніторинг та здійснення аналізу якості проведення 

лекційних, семінарських та практичних занять викладачами факультету права 

та лінгвістики 

ВИСТУПИЛИ 1: 

1. Ковальчук І.В.,  канд. юрид. наук, заступник декана факультету 

права та лінгвістики, яка повідомила про здійснення моніторингу якості 

проведення лекційних, семінарських та практичних занять викладачами на 

факультеті права та лінгвістики. За результатами моніторингу зроблені 

висновки, зокрема: необхідно більш активно використовувати засоби 

мультимедіа при проведенні лекційних занять, стимулювати студентів до 

активного обговорення та дискусій проблемних питань, активніше 



використовувати такі форми і методи навчання, як полілог, ажурна пилка, 

аквароіум, коло ідей, перевернуте навчання, порт фоліо, case study. 

2. Пахомова А.О. – канд. юрид. наук, в.о. зав. кафедри цивільно-правових 

дисциплін наголосила на необхідності проведення окремих дисциплін, зокрема, 

таких як «Складання процесуальних документів», «Конституційне право України», 

«Криміналістика» у відповідних навчальних аудиторіях, таких як Зал судових 

засідань, Кабінет криміналістики, лабораторія «Правового регулювання боротьби з 

корупцією», тренінговий центр, що буде сприяти кращому засвоєнню матеріалу 

здобувачами вищої освіти. 

3. Рєзнік В.Г., старший викладач кафедри іноземних мов запропонувала 

підтримати думку виступаючої 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 3: 

1. Взяти до уваги результати моніторингу та в подальшому здійснювати 

моніторинг якості проведення лекційних, семінарських та практичних занять 

викладачами на факультеті права та лінгвістики. 

 

СЛУХАЛИ 2:  

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

повідомила про необхідність донесення до здобувачів вищої освіти інформації 

щодо можливості оскаржень ними результатів екзаменаційної сесії.  

  ВИСТУПИЛИ 2: 

1. Бровко Н.І., канд. юрид. наук, доцент кафедри теоретико-правових та 

соціально-гуманітарних дисциплін, яка зазначила, що група забеспечення 

якості освіти повинна реагувати на скарги  здобувачів вищої освіти щодо 

результатів екзаменаційної сесії та забеспечувати їм можливість комісійного 

перескладанні  заліків та іспитів. 

2. Ковальчук І.В. – канд. юрид. наук, заступник декана факультету 

права та лінгвістики, яка запропонувала донести до здобувачів вищої освіти 

інформації щодо можливості оскаржень ними результатів екзаменаційної сесії 

та забеспечити їм можливість комісійного перескладанні  заліків та іспитів. 

3. Мельниченко О.О. -  студентка 4 курсу спеціальності «Право», яка 

запропонувала надати можливість здобувачам вищої освіти отримати 

консультації у науково-педагогічних працівників  перед іспитом, зазначивши 

це у графіку сесії, так і перед комісійним перескладанням іспиту. 

 



Пропозиції членів групи зі змісту та якості освіти були висунуті на 

голосування. 

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

Рішення прийнято одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ 2: 

 Донести до здобувачів вищої освіти інформації щодо можливості 

оскаржень ними результатів екзаменаційної сесії та забеспечити  таку 

можливість за участю групи якості освіти 

 

Головуючий засідання, 

декан факультету права та лінгвістики, 

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

 

Секретар 

канд. юрид. наук, доцент                                                    Н.І Бровко        

 


