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І. Звіт аспірантів останнього року навчання про стан написання дисертаційних 

досліджень. 

- Заслухавши звіти аспірантів, обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Схвалити звіти таких аспірантів: Ірина Олександрівна Волинчук, Ігор Васильович 

Гураль, Юлія Валеріївна Новак-Голубєва, Наталія Володимирівна Матвійчук, Олександр 

Валентинович Бокайло, Антон Вікторович Шаповал, Ольга Валентинівна Лірник, Тарас 

Анатолійович Довгалюк, Анна Юріївна Гільман, Катерина Віталіївна Сімак, Юлія 

Іванівна Шустак. 

3. Перенести розгляд звітів таких аспірантів на лютневе засідання Вченої ради: Олександр 

Дмитрович Скоков, Аркадій Анатолійович Ткачук. 

4. Відрахувати із числа аспірантів: Катерину Миколаївну Шишкіну 

 

 

ІІ. Звіти аспірантів про стан написання дисертаційних досліджень, перенесені із минулої 

Вченої ради. 

- Заслухавши звіти аспірантів, обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Відрахувати із числа аспірантів: Анну Євгеніївну Нижник 

3. Перенести розгляд звітів таких аспірантів на наступне засідання Вченої ради: Василь 

Миколайович Махлюк 

 

 

ІІІ. Інформація про прийом до аспірантури 

- Заслухавши інформацію про прийом до аспірантури проректора з навчально-наукової 

роботи проф. П.М. Кралюка, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до уваги. 

 

 

IV. Про стан викладання професійно-орієнтованих дисциплін в Навчально-науковому 

інституті права ім. І. Малиновського 

- Заслухавши звіт заступника директора Навчально-наукового інституту права ім. 

І. Малиновського про стан викладання професійно-орієнтованих дисциплін в Інституті 

доц. І.І. Сенчака, висновки комісії, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Визнати рівень викладання професійно-орієнтованих дисциплін в Навчально-науковому 

інституті права ім. І. Малиновського задовільним.  

2. З метою впровадження додаткових спеціалізацій в рамках маґістерської програми (зокрема, 

цивільно-правової та державно-правової спеціалізацій) розробити план заходів щодо 

покращення кадрового забезпечення відповідних кафедр  

Відповідальні: проф. В.О. Попелюшко, зав. кафедр  

Термін: до кінця 2016/2017 н. р. 

3. Відповідно до результатів аналізу системи LitPro, вжити заходів щодо покращення стану 

забезпечення  навчально-методичною літературою з навчальних дисциплін «Актуальні 
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проблеми господарського права та процесу», «Актуальні проблеми теорії держави і права», 

«Актуальні проблеми цивільного права та процесу», «Страхове право», «Спадкове право», 

«Юридична англійська термінологія».  

Відповідальні: проф. В.О. Попелюшко,  

зав. кафедр, викладачі  

Термін: до лютого 2017 р. 

4. Активізувати роботу Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського щодо 

підготовки та введення в навчальний план професійно-орієнтованих дисциплін, що 

викладаються англійською мовою (зокрема, «Європейська конвенція з прав людини: практика 

застосування, український контекст», «Міжнародне приватне право»).  

Відповідальні: проф. В.О. Попелюшко,  

доц. О.П. Герасимчук, доц. А.О. Філіп’єв 

Термін: упродовж року 

5. Постійно здійснювати моніторинг якості викладання професійно-орієнтованих дисциплін в 

Навчально-науковому інституті права ім. І. Малиновського. Забезпечити оцінку студентами 

якості викладання дисциплін за допомогою засобів системи Moodle. 

Відповідальні: проф. В.О. Попелюшко, викладачі Інституту  

Термін: упродовж навчального року 

6. Здійснити широке впровадження в структуру професійно-орієнтованих дисциплін самостійної 

роботи у вигляді проектних науково-дослідних та практичних завдань, а також написання 

наукових есе.  

Відповідальні: проф. В.О. Попелюшко, завідуючі кафедр 

Термін: до березня 2017 року 

7. З метою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників зобов’язати викл. 

Д.В. Байсан та ст. викл. Т.М. Лідовець пройти стажування.   

Відповідальні: Д.В.Байсан, Т.М. Лідовець,  

зав. кафедри державно-правових дисциплін,  

зав. кафедри цивільно-правових дисциплін 

                                                         Термін: до кінця 2016/2017 н.р.  

8. З метою підвищення зацікавлення студентів у вивченні професійно-орієнтованих дисциплін 

та ознайомлення їх із реальним практичним досвідом продовжити налагодження співпраці із 

потенційними роботодавцями щодо можливостей проходження стажувань і практик студентами 

Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського. 

Відповідальні: проф. В.О. Попелюшко, завідуючі кафедр 

                                                         Термін: до 1 вересня 2017 р.  

9. З метою забезпечення можливості дистанційного вивчення професійно-орієнтованих 

дисциплін студентами денного відділення (зокрема, тих, хто навчається за індивідуальним 

планом) та заочного відділення розширити наповнення курсів в системі Moodle.  

Відповідальні: проф. В.О. Попелюшко, завідуючі кафедр, викладачі 

                                                                   Термін: березень 2017 року. 

 10. Завершити написання кандидатських дисертацій та подати їх у ради по захисту викладачам 

кафедри теорії та історії держави і права Хомич Тетяні Миколаївні та Цип’ящук Марії 

Богданівні, Лідовець Тетяні Миколаївні.  

Відповідальні: проф. В.О. Попелюшко, Т.М. Хомич,  

М.Б. Цип’ящук, Т.М. Лідовець  

                                                                   Термін: кінець 2016/2017 н. р. 

11. Доручити проректору проф. П.М. Кралюку провести моніторинг заповнення студентами 

анкети оцінювання викладання курсу в системі Moodle. 

Відповідальні: проф. П.М. Кралюк 

                                                                   Термін: лютий 2017 р. 
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V. Стан та перспективи проведення профорієнтаційної роботи в університеті 

- Заслухавши інформацію про стан та перспективи проведення профорієнтаційної роботи в 

університеті проректора з навчально-наукової роботи проф. П.М. Кралюка, обговоривши 

питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до уваги. 

2. Активізувати виїзди викладачів для профорієнтаційної роботи у Волинську область та 

інші області Західної України.  

Термін: січень – травень 2017 р. 

Відп.: ректорат, декани факультетів,  

директор ННІП ім. І. Малиновського 

3. Налагодити роботу з районними та міськими відділами освіти з метою організації 

навчально-методичних семінарів на базі НаУОА. 

Термін: грудень 2016 – травень 2017 р. 

Відп.: ректорат, О. Р. Кривицька, декани факультетів,  

директор ННІП ім. І. Малиновського 

4. Інтенсифікувати залучення студентів до профорієнтаційної роботи. 

Термін: грудень – травень 2017 р. 

Відп.: декани факультетів,  

директор ННІП ім. І. Малиновського 

5. Активізувати профорієнтаційну роботу, використовуючи ЗМІ та соціальні мережі. 

Термін: січень 2017 р. 

Відп.: відділ зв’язків з громадськістю,  

декани, завідувачі кафедр,  

директор ННІП ім. І. Малиновського 

6. Провести на факультетах та в Навчально-науковому інституті права ім. І.Малиновського 

профорієнтаційно спрямовані олімпіади. 

Термін: березень – квітень 2017 р. 

Відп.: декани, директор ННІП ім. І. Малиновського, 

завідувачі кафедр 

7. Провести на факультетах та в Навчально-науковому інституті права ім. І.Малиновського 

Дні відкритих дверей. 

Термін: листопад 2016 – травень 2017 р. 

Відп.: декани, завідувачі кафедр,  

директор ННІП ім. І. Малиновського 

 

 

VІ. Стан організації та ефективність проходження практик студентами. 

- Заслухавши інформацію про стан організації та ефективність проходження практик 

студентами проректора з навчально-наукової роботи проф. П.М. Кралюка, обговоривши 

питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до уваги. 

2. Вивчити питання про залучення спонсорських коштів для фінансування практик. 

Відп.: П. М. Кралюк, декани,  

директор ННІП, відповідальні за практику.  

Термін: до березня 2017 р. 

3. Обговорити питання щодо визначення ефективних баз практик на факультетах та у 

Навчально-науковому інституті права ім. І. Малиновського.                                                  

Відп.: декани, директор ННІП,  

Термін: до квітня 2017 р. 

4. Обговорити на факультетах та в Навчально-науковому інституті права ім. І. Малиновського 
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питання про використання баз практик для подальшого працевлаштування студентів та 

прийняти відповідні рішення. 

Відп.: декани, директор ННІП,  

відповідальні за практику.  

Термін: до травня 2017 р. 

5. Сприяти проходженню  практик за межами України. 

Відп.: П.М. Кралюк, І. В. Ковальчук, А.Є. Атаманенко.  

Термін: постійно 

6. Вивчити питання про проходження практик у канікулярний період. 

Відп.: декани, директор ННІП,  

відповідальні за практику.  

Термін: до квітня 2017 р. 

 

 

VІІ. Інформація про виконання ухвал попередньої вченої ради. 

- Заслухавши інформацію секретаря вченої ради, Шостак І.В., Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію взяти до відома. 

 


