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Присутні: 
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Члени вченої ради: Арістова І.В., Бондар Н.А., Клочко А.М., 

Коровяков Д.В., Скляр Ю.Л., Кузнецова М.Ю., Курило М.П., Павлюченко 

Л.Д., Попов К.В., Чернадчук Т. О., Шестакова С.О., Ясинок М.М.  

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про результати роботи в 2019 році та перспективи розвитку 

юридичного факультету. 

 

СЛУХАЛИ: 

Декана юридичного факультету С. І. Запару, яка повідомила присутніх 

про результати роботи в 2019 році. 

Доповідачка, зокрема зазначила, що у 2019 р. набір на спеціальності, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, був нижчим, ніж у 

попередні роки. Тому була розроблена і активно реалізовується нова 

стратегія профорієнтаційної кампанії факультету.  

Говорячи про наукову роботу факультету, С.І. Запара вказала, що її 

кількісні результати залишились приблизно на рівні минулорічних 

показників. Проте помітна тенденція зростання кількості публікацій у 

виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of 

Science. У 2019 р. на базі факультету було проведено низку наукових заходів, 

зокрема Другу Міжнародна науково-практичну конференцію «Актуальні 

питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри» (22 квітня).  

Активною була міжнародна наукова діяльність викладачів факультету. 

Так, результатом налагодження академічної співпраці із Університетом 

єврорегіонального господарства в Юзефові (Польща) стала організація і 

проведення 3 червня V Міжнародної конференції з прав людини ( учасники: 

професор С.І. Запара, доценти Н.В. Волченко, Ю.А. Джепа, Н.В. Клєцова, 

А.М. Клочко).  

Редакційною колегією журналу «Приватне та публічне право» було 

забезпечено відповідність вимогам щодо його включення до Переліку 

наукових фахових видань України (категорія «Б»). Наприкінці року на 

розгляд експертною радою з питань проведення експертизи дисертаційних 

робіт МОН було передано відповідний пакет документів. 

Говорячи про навчальний процес на факультеті, доповідачка вказала на 

необхідність посилення практичної складової навчання при чому розвитку не 

лише професійних, а й «гнучких» навичок – т.зв. «soft skills». С.І. Запара 



також нагадала про необхідність забезпечення успішного проходження 

акредитаційної експертизи спеціальності 293 «Міжнародне право» в 2020 р. 

Декан також зазначила про важливість налагодження подальшої 

взаємодії із зовнішніми стейкхолдерами. З цією ж метою на офіційному веб-

сайті юридичного факультету СНАУ оприлюднено для публічного 

обговорення стейкхолдерами та учасниками освітнього процесу навчальні 

плани трьох спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців. 

Протягом року на факультеті було проведено низку заходів щодо реалізації 

цього завдання, зокрема, «День правничої кар’єри» (8 жовтня) та круглий 

стіл «Сучасна правнича освіта: від освітніх програм до перспектив 

реформування» (26 листопада). Було укладено меморандум про співпрацю із 

Сумським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС 

України.  

Що ж стосується методичного забезпечення навчального процесу, то 

викладачами факультету протягом року було підготовлено і відповідним 

чином затверджено 113 навчально-методичних видань.  

Окрема увага у звіті декана була приділена організації дозвілля 

студентів. Протягом року було проведено цілу низку різноманітних заходів, 

серед яких варто виділити IV Щорічний бал юридичного факультету, ІІІ 

щорічний виїзний квест, заходи до Дня юриста, відкритий турнір з 

бадмінтону, між факультетський турнір з футзалу. Команди юридичного 

факультету здобули Гран-прі конкурсу «Зустрічайте це ми» та перемогли та у 

грі «Що? Де? Коли?» на релігійну тематику серед студентів. 

Визначаючи перспективи юридичного факультету С.І. Запара вказала 

як найбільш пріоритетні у 2020 р. наступні напрями роботи факультету: 

- налагодження подальшої взаємодії юридичного факультету СНАУ із 

юристами-практиками шляхом залучення їх до викладання окремих курсів чи 

проведення занять для майбутніх правників, а також до розробки освітніх 

програм та навчальних планів; 

- забезпечення подальшої реалізації індивідуальної освітньої траєкторії 

здобувачів вищої освіти; 

- активний розвиток практичних навичок студентів, як професійних, 

так і «гнучких» ( «soft skills».). 

ВИСТУПИЛИ:  

1) завідувач кафедри міжнародних відносин А.М. Клочко, яка 

наголосила на важливості організації умов для більш широкого залучення 

викладачів та здобувачів вищої освіти факультету до програм академічної 

мобільності; 

2) заступник декана з наукової роботи М.А. Михайліченко, який 

зауважив щодо необхідності подальшого виховання у викладачів та студентів 

факультету поваги до принципів академічної доброчесності та забезпечення 

їх дотримання; 

3) завідувач кафедри правосуддя М.М. Ясинок, який вказав на 

необхідність посилення наукової складової підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії, зокрема шляхом залучення їх до участі у 

науково-практичних конференціях, забезпечення публікацій результатів їх 



досліджень у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових 

видань України та у періодичних наукових виданнях інших держав, які 

входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або 

Європейського Союзу. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Доповідь декана юридичного факультету С.І. Запари взяти до відома. 

2. Результати роботи юридичного факультету в 2019 р. визнати 

задовільними. 

3. Декану юридичного факультету, завідувачам кафедр, гарантам 

освітніх програм забезпечити: 

- налагодження подальшої взаємодії юридичного факультету СНАУ із 

юристами-практиками, шляхом залучення їх до викладання окремих курсів 

чи проведення занять для майбутніх правників, а також до розробки освітніх 

програм та навчальних планів; 

- організацію умов для більш широкого залучення викладачів та 

здобувачів вищої освіти до програм академічної мобільності; 

- покращення рейтингових показників науково-педагогічних 

працівників факультету, шляхом участі у міжнародних грантах, 

держбюджетних та госпдоговірних тематиках, публікації у виданнях, які 

індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science; 

- подальшу реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів 

вищої освіти; 

- активізацію наукової складової підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії, шляхом залучення їх до участі у науково-

практичних конференціях, забезпечення публікацій результатів їх досліджень 

у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України та у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до 

Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського 

Союзу; 

- активний розвиток практичних навичок здобувачів вищої освіти, як 

професійних, так і «гнучких» ( «soft skills».); 

- дотримання принципів академічної доброчесності науково-

педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на декана 

юридичного факультету С.І. Запару.  

 

 

 

 

Голова вченої ради 

юридичного факультету             Запара С.І.   

 

Вчений секретар вченої ради 

юридичного факультету      Михайліченко М.А.  

 

 


