
Протокол №5 

 засідання групи зі змісту та якості освіти факультету права та 

лінгвістики  

«18»  квітня 2019 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. Заслуховування звіту про результати самообстеження освітньо-

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

(бакалаврського) рівня 

2. Заслуховування звіту про результати самообстеження освітньо-

професійної програми галузі 03 «Гуманітарні науки» спеціальності 035 

«Філологія» першого (бакалаврського) рівня 

 

СЛУХАЛИ 1:  

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

повідомила про необхідність  заслуховування звіту про результати 



самообстеження освітньо-професійної програми галузі 08 «Право» 

спеціальності 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня  

ВИСТУПИЛИ : 

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

група зі змісту та якості освіти факультету права та лінгвістики з метою забезпечення 

та підвищення якості вищої освіти та освітньої діяльності в рамках факультету права 

та лінгвістики, відповідно до Положення про освітні програми в Білоцерківському 

національному аграрному університеті здійснили моніторинг та перегляд ОПП 

спеціальності 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня. 

Під час перегляду ОПП було проаналізовано ринок освітніх послуг,  можливості 

позиціонування на ньому ОП, аналіз ринку праці, на який орієнтовано нову ОП, 

можливості майбутнього працевлаштування випускників. 

Група зі змісту та якості освіти керувалася Стандартом вищої освіти за 

спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» першого (бакалаврського) рівня, 

Концепцією вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки 

правника та Типовим навчальним планом підготовки правника (розроблений 

фахівцями американської агенції USAID). Також до уваги були взяті навчальні плани 

провідних закладів вищої освіти України, зокрема, НУБіП, Київського національного 

економічного університету, Київського національного транспортного університету та 

Київського Університету ім. Бориса Грінченка.  

Таким чином:  

-ввести навчальну дисципліну «Судові та правоохоронні органи» у блок 

«вибіркові компоненти» обсягом 90 годин (3 кредити); 

-ввести до блоку вибіркових дисциплін за вибором студента навчальну 

дисципліну «Складання процесуальних документів» (3 кредити, форма контролю - 

залік); 

-ввести до  блоку вибіркових дисциплін за вибором студента навчальну 

дисципліну «Природоресурсне право» на вибір з дисципліною «Правове 

регулювання ринку землі» (3 кредити, форма контролю - залік); 



-ввести до  блоку вибіркових дисциплін за вибором студента навчальну 

дисципліну «Правове регулювання оцінки землі» на вибір з дисципліною «Правове 

регулювання фермерства в Україні» (4 кредити, форма контролю - іспит); 

-дисципліну «Міжнародне право об’єднати з дисципліною «Міжнародний захист 

прав людини» та віднести її до обов’язкових компонентів ОП (12 кредитів, форма 

контролю залік/іспит) 

 -дисципліну «Державна служба»  передати з кафедри теоретико-правових та 

соціально-гуманітарних дисциплін  на кафедру публічно-правових дисциплін. 

-дисципліну «Іноземна мова за професійним спрямуванням» віднести  до 

обов’язкових компонентів ОП (6 кредитів, форма контролю залік/іспит) 

-до блоку вибіркових компонентів ОП ввести навчальну дисципліну за 

вибором з інших освітніх програм Університету, анотації яких представлені на сайті 

у каталозі вибіркових дисциплін. 

-навчальну дисципліну «Цивільне право» виділити окремими блоками: 

«Цивільне право (загальна частина)» (5 кредитів форма контролю іспит), «Цивільне 

право (право власності/ право інтелектуальної власності)» - (5 кредитів форма 

контролю іспит); «Цивільне право (зобов’язальне право та недоговірні зобов’язання»  

-(5 кредитів форма контролю іспит),; «Цивільне право. Сімейне право» - (4 кредити 

форма контролю залік),; 

-замість навчальної дисципліни «Політологія» ввести  навчальну дисципліну 

«Соціально-політичні студії» обсягом 90 годин (3 кредити), та віднести їх до 

обов’язкових компонентів ОП 

-навчальну дисципліну «Українські студії»  обсягом 4 кредити  та «Філософія» 

обсягом 4 кредити віднести  до обов’язкових компонентів ОП. 

-замість дисципліни «Основи інформатики» у блок «вибіркові компоненти» 

ввести навчальну дисципліну «Інформаційно-комунікативні технології в праві» 

обсягом 90 годин (3 кредити); 

-у блок «обов’язкові компоненти» запропоновано включити навчальну 

дисципліну «Основи безпеки життєдіяльності» обсягом 120 годин (3 кредити). 

-дисципліну «Трудове право»  віднести до обов’язкових компонентів ОП; 



-розмістити в одному блоці на вибір студента дисципліни «Податкове право» 

та «Митне право». 

 -дисципліну «Юридична деонтологія» об’єднати з дисципліною «Професійна 

етика юриста»  з назвою «Юридична деонтологія та професійна етика юриста» (4 

кредити, форма контролю – залік); 

-змінити форму контролю дисципліни  «Право Європейського Союзу» з заліку 

на іспит та віднести її до обов’язкових компонентів ОП; 

-дисципліну «Конституційне право зарубіжних країн» запропонувати 

студентам  на вибір разом з дисципліною «Порівняльний аналіз юридичних систем». 

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. Прийняти до відома та затвердити звіт про результати самообстеження 

освітньо-професійної програми галузі 08 «Право» спеціальності 081 «Право» 

першого (бакалаврського) рівня  

СЛУХАЛИ 2:  

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

повідомила про необхідність  заслуховування звіту про результати 

самообстеження освітньо-професійної програми галузі 03 «Гуманітарні 

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

ВИСТУПИЛИ 2: 

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

група зі змісту та якості освіти факультету права та лінгвістики з метою 

забезпечення та підвищення якості вищої освіти та освітньої діяльності в 

рамках факультету права та лінгвістики, відповідно до Положення про освітні 

програми в Білоцерківському національному аграрному університеті 

здійснили моніторинг та перегляд ОПП спеціальності 035 «Філологія» 

першого (бакалаврського) рівня. Під час перегляду освітньо-професійної 



програми було проаналізовано ринок освітніх послуг, можливості 

позиціонування на ньому освітньо-професійної програми, аналіз ринку праці, 

на який орієнтовано нову освітню програму, можливості майбутнього 

працевлаштування випускників. Група зі змісту та якості освіти керувалася 

Стандартом вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» галузі знань 03 

«Гуманітарні науки» першого (бакалаврського) рівня.   

Таким чином:  

-до розділу 1. «Загальна інформація» в ОПП додати наступні мови викладання: 

англійська, німецька, французька, китайська; 

-об’єднати дисципліни «Українська мова» (4 кредити) та «Українська 

література» (4 кредити) в одну дисципліну з назвою «Українська мова та 

українська література» обсягом 8 кредитів; 

-скоротити кількість кредитів дисципліни «Практичний курс 1-ої іноземної 

мови» з 66 до 60 у зв’язку з внесенням дисципліни «Порівняльна лексикологія 

першої іноземної і української мов» (3 кредити) та курсової роботи з 

дисципліни «Порівняльна лексикологія першої іноземної і української мов» (3 

кредити), які були перехідними у начальному плані 2019-2020 н.р.; 

-скоротити кількість кредитів дисципліни «Практичний курс другої іноземної 

мови та перекладу» з 45 до 42 кредитів у зв’язку з внесенням дисципліни 

«Основи теорії перекладу» (3 кредити) та курсової роботи з дисципліни 

«Основи теорії перекладу» (3 кредити); 

-ввести в блок обов’язкових компонентів ОПП дисципліну «Філософія», як 

перехідну лише на 2019-2020 н.р; 

-для дисципліни «Практична граматика англійської мови» виділити 

додаткових 3 кредити; 

-з дисципліни «Практичний курс першої іноземної мови (англ.)» IV курсу 

відняли 1 кредит і додали до дисципліни «Лінгвокраїнознавство країн 1-ї 

іноземної мови» II курсу. Тепер II курс – 60 кредитів, III курс – 60 кредитів, IV 

курс – 60 кредитів; 



- було 57 кредитів на I курсі – додали в блок «Обов&#39;язкові компоненти 

ОПП» по 1 кредиту до таких дисциплін: «Вступ до мовозн. та осн. теор. мовн. 

ком.», «Латинська мова», «Історія зарубіжної літератури». Отже, I курс – 60 

кредитів; 

-дисципліну «Практичний курс 2-ї іноз. мови та переклад (фр/нім/кит)» 

перенесли в блок «Дисципліни самостійного вибору студента» для II, III, IV 

курсів; 

-дисципліну «Методика викладання іноземних мов» IV курсу перенесли в блок 

«Дисципліни за вибором закладу вищої освіти»; 

-з дисципліни «Практика письмового та усного перекладу» IV курсу відняли 1 

годину і додали до дисципліни III курсу «Українська мова у діловому 

спілкуванні»; 

-перенесли 2 години дисципліни III курсу «Українська мова у діловому 

спілкуванні» у II семестр. 

Пропозиції членів групи зі змісту та якості освіти були висунуті на 

голосування. 

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

Рішення прийнято одноголосно. 

УХВАЛИЛИ 2: 

2. Прийняти до відома та затвердити звіт про результати самообстеження 

освітньо-професійної програми галузі 03 «Гуманітарні науки» спеціальності 

035 «Філологія» першого (бакалаврського) рівня 

 

Головуючий засідання, 

декан факультету права та лінгвістики, 

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

 

Секретар 

канд. юрид. наук, доцент                                                    Н.І Бровко      

 


