
Протокол №7 

засідання групи зі змісту та якості освіти факультету права та 

лінгвістики 

«11»  лютого 2020 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. – д-р. 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.  Аналіз результатів анкетування студентів щодо вивчення дисциплін, 

що викладаються на факультеті права та лінгвістики 

2.  Обговорення академічної мобільності студентів та НПП факультету 

права та лінгвістики 

3. Про врахування пропозицій для удосконалення якості освітнього 

процесу, висунутих під час наукових заходів 

СЛУХАЛИ 1:  

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

повідомила що група якості освіти повинна проаналізувати  результати 

анкетування студентів щодо вивчення дисциплін, що викладаються на 

факультеті права та лінгвістики та з огляду на них внести відповідні зміни в 

робочі програми. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Пахомова А.О. – канд. юрид. наук, зав. кафедри цивільно-правових 

дисциплін, яка повідомила, що нею був здійснений аналіз результатів 

анонімного анкетування щодо вивчення дисциплін, які викладаються 

кафедрами цивільно-правових дисциплін, теоретико-правових та соціально-

гуманітарних дисциплін, публічно-правових дисциплін, які були винесені на 



зимову сесію. Зроблений висновок, що студенти задоволені методикою 

викладання навчальних дисциплін, застосуванням методів навчання та 

підходами науково-педагогічних працівників. Науково-педагогічні 

працівники відповідально відносяться до викладання дисциплін та всіляко 

сприяють засвоєнню студентами навчального матеріалу. 

 

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

зазначила, що студентів задовольняють ті форми контролю результатів 

вивчення дисциплін, що передбачені навчальним планом. Студенти звертають 

увагу на краще засвоєння матеріалу шляхом ділових ігор, підготовки проектів, 

вирішення кейсів. 

 

3. Биковець О.І. – начальник юридичного відділу Узинської міської 

ради – роботодавець, яка запропонувала врахувати пропозиції  студентів при 

викладанні навчальних дисциплін на наступний рік. 

 

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 уваги результати таємного анкетування студентів щодо 

вивчення дисциплін, що викладаються на факультеті права та лінгвістики та 

врахувати їх пропозиції  при укладанні робочих програм та при викладанні 

навчальних дисциплін на наступний рік. 

 

 СЛУХАЛИ 2:  

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

повідомила що на факультеті права та лінгвістики реалізується академічна 

мобільність відповідно до основних принципів Болонської декларації, які 

окреслені у Положеннні «Про порядок реалізації права на академічну 

мобільність здобувачів вищої освіти Білоцерківського національного 

аграрного університету», яке розроблене на підставі «Примірного положення 

про академічну мобільність студентів вищих навчальних закладів України» 

затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2013р. 

№635 та регламентує діяльність Білоцерківського національного аграрного 

університету щодо організації академічної мобільності здобувачів вищої 

освіти та встановлює єдиний порядок організації програм академічної 

мобільності для всіх учасників освітнього процесу. 

  ВИСТУПИЛИ 2: 



1. Ігнатенко В.Д. - канд. пед. наук, завідувач кафедри романо-

германської філології та перекладу, яка зазначила, що на факультеті права та 

лінгвістики за період з 2016 року 7 здобувачів вищої освіти були учасниками 

академічної мобільності, а саме здобувачі вищої освіти спеціальності 

«Філологія» ІІІ курсу Сливчук Анастасія Віталіївна та Солтис Тетяна Павлівна 

(01.10.16-30.01.17), ІІ курсу Бутова Юлія Віталіївна та Папченко Заріна 

Віталіївна (2017) у Поморській Академії у Слупську (Польща) на основі 

попередньо укладеної Угоди про навчання між двома ЗВО, ІІІ курсу Кущ 

Богдан Павлович та Ясініцький Юрій Олександрович (03.09.15-01.05.17) в 

Політехнічному Університеті ШУ-ДЕ (СТУ) (м. Гаосьон, Тайвань) у рамках 

програми обміну студентів між двома ЗВО, Аллахам Софія Абдулла (2016) 

брала участь у міжнародній молодіжній програмі обміну Radzyn Podlaski 

(Польща) задля поглиблення знань національних культур інших країн, 

поширення знань про мову, культуру, освіту і науку України, а також 

підтримки взаємовідносин  та зв’язків з ЗВО з інших країн. 

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

права та лінгвістики зазначила, що також учасниками академічної мобільності 

були викладачі факультету права та лінгвістики Мельник Людмила 

Миколаївна, завідувач кафедри теоретико-правових та соціально-

гуманітарних дисциплін, кандидат політичних наук, доцент, яка брала участь 

та представляла свою доповідь на міжнародній конференції «Current challenges 

facing young generation» 28 квітня 2017 року в Університеті Вітауса Магнуса у 

м. Каунас (Литва), з метою обміну професійними знаннями та зміцнення 

контактів з викладачами та персоналом для посилення подальшої співпраці.  

3. Бровко Н.І. – д-р. юрид. наук, доцент кафедри теоретико-правових та 

соціально-гуманітарних дисциплін, яка відмітила Ігнатенко Вікторію 

Дмитрівну, завідувача кафедри романо-германської філології та перекладу, 

кандидата педагогічних наук, яка у період з 7 по 11 жовтня 2019 року 

проходила стажування для викладачів (Teaching Mobility) за програмою ЄС 

Erasmus+ 107 в Ондокузькому Маїському Університеті у м. Самсун 

(Туреччина) на факультеті англійської мови. Метою стажування був обмін 

професійними навичками та практичним досвідом у сфері навчання іноземної, 

а саме англійської мови, майбутніх філологів, зокрема вчителів, з метою 

підвищення якості підготовки спеціалістів на факультеті права та лінгвістики 

БНАУ та зміцннення контактів з факультетом англійської мови Ондокуз Маіс 

Університету. 

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

висловила побажання активніше брати участь у академічній мобільності та 

залучати до неї 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: 



 Інформацію прийняти до уваги, врахувати пропозиції, що надійшли та 

активніше брати участь у академічній мобільності із залученням до неї 

здобувачів вищої освіти. 

 СЛУХАЛИ 3:  

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

дисциплін, який повідомив, що під час наукових заходів що проводились на 

факультеті права та лінгвістики та в університеті, зокрема в ході науково-

практичних конференцій, круглих столів, дискусій висувалась низка 

пропозицій, направлених на удосконалення освітнього процесу та які варто 

урахувати. Необхідним є викладання окремих змістових модулів в умовах 

виробництва таких навчальних дисциплін, як «Кримінально-виконавче право» 

в Службі пробації, «Складання процесуальних документів» в Центрі надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 2.Борщовецька В.Д., декана факультету права та лінгвістики,  зазначила, 

що  така форма освітнього процесу повинна бути узгоджена  з т’юторами та 

передбачена навчальним планом. Для цього необхідно розробити механізми 

такого викладання  та критерії оцінювання навчальних досягнень 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 3: 

1. Інформацію прийняти до відома 

2. Впровадити запропоновані методики в освітній процес з 2020-2021 н.р. 

3. Призначити т’юторів  для організації і проведення змістових занять з  

навчальних дисциплін «Кримінально-виконавче право», «Складання 

процесуальних документів». 

 

 

Головуючий засідання, 

декан факультету права та лінгвістики, 

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

 

Секретар 

канд. юрид. наук, доцент                                                    Н.І Бровко        

 


