План роботи науково-методичної комісії
юридичного факультету
на 2021/2022 навчальний рік
№
1

Питання
9

TeDMill
7.

Про підсумки роботи науково-методичної комісії у
2020/2021 навчальному році.
Про підсумки вступної компанії 2021 року на рівень
вищої освіти бакалавр та магістр за освітніми
2
програмами Право та Міжнародне право, Медіація

доц. Меленко О.В.

1

декан юридичного
факультету
д.ю.н. Вдовічен В.А.

Про розгляд звіту самооцінювання магістерських
програм: ОПП Право та ОПП Медіація

Гаранти програм
д.ю.н., доц. Ковбас
І.В. д.ю.н.,
доц.Гаврилюк Р.О

3

Про відповідність груп забезпечення освітніх
програм Право, Міжнародне право підготовки
бакалаврів та освітніх програм Право, Міжнародне
4 право, Медіація підготовки магістрів ліцензійним
умовам провадження освітньої діяльності

Відповідальні
4

серпень/ завідувачі кафедр
вересень
2021 року

Про затвердження навчально-методичної
5 документації на 2021/2022 навчальний рік

завідувачі кафедр

Про погодження плану роботи науково-методичної
комісії юридичного факультету на 2021/2022
6
навчальний рік.

доц.Меленко О.В.

7

Про схвалення та рекомендація до друку навчальнометодичних посібників

Про розгляд та затвердження графіку проведення
ректорських контрольних робіт
(з дисциплін, з яких якість знань студентів становить
1 менше 50 відсотків та більше 70 відсотків на
освітньому рівні бакалавр та магістр)
Про стан викладання лекційних та практичних
занять обов’язкових дисциплін ОПП Право та ОПП
Міжнародне право підготовки здобувачів другого
2 (магістерського) рівня вищої освіти та ОП Право та жовтень
2021 року
ОП Міжнародне право підготовки здобувачів
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

завідувачі кафедр

доц. Меленко О.В.

завідувачі кафедр

Про організацію, розробку нових та удосконалення
діючих методичних рекомендацій, планування й
3 контролю самостійної роботи студентів з навчальних
дисциплін, закріплених за кафедрою
Про вивчення і впровадження у практику роботи
викладача сучасних
інноваційних технологій,
інтерактивних
методів
навчання
організація
4
діяльності, розробка та реалізація електронних
навчальних курсів та їх методичне забезпечення
Про проведення самоаналізу якісних показників щодо
акредитаційних вимог: кадрового, організаційного та
навчально-методичного забезпечення освітнього
5 процесу, якості підготовки фахівців (рівень загальної
підготовки, рівень фахової підготовки) бакалаврської
ОП Право
Про підсумки проміжного модульного контролю (за
1 результатами І модуля) та якість і успішність
навчальних досягнень за результатами ректорського
контоолю залишкових знань студентів
Про стан методичного забезпечення зимової заліковоекзаменаційної сесії та підсумкової атестації на
2 освітньому рівні магістр ОПП Право, Міжнародне
право, Медіація у 2021/2022 н.р.

3

завідувачі кафедр

доц. Боднарук О.М.
доц.Щербанюк О.В.

завідувачі кафедр,
гарант програми
Щербанюк О.В.

доц. Гордєєв В.В.

завідувачі кафедр

листопад
Про моніторинг та аналіз змісту освітніх програм усіх 2021 року проф. Меленко С.Г
проф. Щербанюк
рівнів вищої освіти із залученням стейкхолдерів 3
доц. Ковбас І.В.
метою визначення і врахування їх позицій і потреб
доц. Гаврилюк P.O.
доц.Кирилюк Н.В.

Про підготовку до акредитації освітньої програми
Право спеціальності 081 Право освітнього рівня
4 бакалавр

Проф. Щербанюк
О.В.

Про удосконалення системи управління якістю
підготовки
фахівців
(деканат—^завідувач
1
кафедри—^викладач)
Про результати поточного (рубіжного) модульного
2 контролю якості знань студентів 1-5 курсів та аналіз
його результатів (за підсумками першого і другого
модулів).

завідувачі кафедр

завідувачі кафедр
Про профорієнтаційну роботу викладачів факультету грудень
3 в напрямку формування майбутнього контингенту
2021 року
студентів юридичного факультету

Про стан написання, друк, рецензування монографій,
підручників, навчальних посібників, навчально4 методичних посібників викладачами кафедр
юридичного факультету

Про підсумки атестації студентів рівня вищої освіти
1 магістр Освітніх програм Право та Міжнародне
право
Про виконання методичної роботи викладачами
кафедр юридичного факультету, індивідуального
2
плану викладача за підсумками І семестру
Про стан навчально-методичного забезпечення
3 дисциплін на II семестр 2021/2022 навчальний рік

Про стан підготовки студентів 4 курсу до
підсумкової атестації у формі ЗНО

завідувачі кафедр

д.ю.н. Вдовічен В.А.

січень
2022 року

завідувачі кафедр

завідувачі кафедр

завідувачі кафедр

1

Про розробку тестових завдань (казусів) для
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Про підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії
доц. Гордєєв В.В.
на юридичному факультеті.
Про стан та перспективи практичної підготовки
лютий
студентів II-IV та VI курсів денної та заочної форми 2022 року завідувачі кафедр
навчання
(підготовка документації для проходження практики
3 студентами (довгострокових договорів з базами
практики відповідно до Освітніх програм Право та
Міжнародне право, угод, робочої програми,
методичних рекомендацій проходження практики )
2

Про форми організації індивідуальної роботи зі сту
4 дентами

1

2

Аналіз результатів ректорського контролю й
контролю залишкових знань студенів факультету

Про якість і повноту оформлення навчальнометодичної документації на кафедрах юридичного
факультету (протоколи засідань кафедри, протоколи
методичної та наукової комісії).

Про перегляд змісту Освітніх програм Право та
Міжнародне право в частині обов’язкових та
3 вибіркових компонентів (змісту навчальних планів)

завідувачі кафедр

доц. Меленко О.В.

завідувачі кафедр

березень гаранти освітніх
2022 року програм

Про формування індивідуальних освітніх траєкторій
здобувачів вищої освіти освітніх програм Право та
4 Міжнародне право, основним інструментом
формування якої є вибіркові дисципліни.

завідувачі кафедр

Про розробку і подальше оприлюднення силабусів
5 вибіркових дисциплін

завідувачі кафедр

Аналіз якості викладання навчальних дисциплін
загального та професійного циклу для
1 спеціальностей Право та Міжнародне право
освітнього рівня бакалавр

завідувачі кафедр

Про удосконалення навчальних (робочих) планів на
2022-2023 н.р. за усіма освітніми рівнями.
2

завідувачі кафедр
квітень
2022 року

Про
розвиток
мотивації
студентів
щодо
удосконалення успішності навчання, наукової та
3 науково-дослідної роботи, рівня набутих їх
професійних навичок

завідувачі кафедр

Про зміст і форми роботи методичних комісій кафедр
(проведення
міжкафедральних,
загально
факультетських методичних семінарів з тематики,
присвяченої узагальненню й поширенню позитивного
викладачів
факультету,
навчально4 досвіду
методичної роботи, інтерактивних прийомів і методів
проведення навчальних занять і організаційних форм
навчання, ін.

завідувачі кафедр

Про перегляд змісту освітніх програм Право та
Міжнародне право, аналіз змісту і структури
навчальних та робочих планів спеціальностей Право
та Міжнародне право денної та заочної форм
Про стан навчально-методичного забезпечення
підсумкової атестації студентів 4 курсу освітніх
програм Право та Міжнародне право спеціальності
081 Право та 293 Міжнародне право
2 та літньої екзаменаційної сесії,
забезпечення прозорості та об’єктивності
оцінювання
результатів
навчання
й атестації
травень
бакалаврів
2022 року
Про результати поточного (рубіжного) модульного
3 контролю якості знань студентів 1-5 курсів та аналіз
його результатів (за підсумками першого і другого
модулів).

доц. Меленко О.В.
гарантии програм

голови
екзаменаційних
комісій, секретарі
комісій
завідувачі кафедр

доц. Меленко О.В.

Про науково-професійну підготовку, підвищення
кваліфікації
науково-педагогічних
працівників
1
юридичного факультету за 2021/2022навчальний рік

завідувачі кафедр

Про заслуховування звітів голів методичних комісій
голови методичних
червень
про виконання навчально-методичної роботи кафедри
семінарів кафедр
2 та якість навчально-методичного забезпечення 2022 року
підготовки фахівців.
3

Підготовка до проведення вступної кампанії 2022 року

Про затвердження звіту голови науково-методичної
4 комісії

завідувачі кафедр
доц. Меленко О.В.
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доц. Оксана Меленко

