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 метричних базах Scohus, Web of 

Scince Core Collection 

- Активізація  роботи над 

кандидатськими дослідження та 

підготовкою матеріалів відповідно до 

вимог МОН для отримання вчених 

звань «доцента», «професора» 

  викладачі, які не 

мають вчених звань. 

2.2. Участь у науково-практичних 

конференціях за фахом підготовки. 

Протягом року Викладачі кафедри 

2.3. Підготовка студентів до участі в 

олімпіадах, конкурсах та у наукових 

конференціях. 

Протягом року Викладачі кафедри 

2.4. Робота теоретико-методичного  

семінару викладачів. 

Протягом року Викладачі кафедри 

2.5. Круглий стіл «Деонтологічні проблеми 

юридичної професії» 
Жовтень  

2019 р. 

К.ю.н., в.о. доцента 

Стрілець Г.О., 

викладач Ніколенко 

Л.І., 

к.ю.н., ст. викладач 

Переверза О.Я.  

2.6.  Студентська науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми  

правозастосування в Придунайському 

регіоні, на Україні та міжнародному 

просторі» 

(проводиться сумісно з іншими 

кафедрами та закладами регіону у 

рамках відзначення тижня науки) 

Квітень  

2020 р. 

Зав. кафедри, 

викладачі кафедри 

3.Навчально-методична робота 

3.1. А)Розробка робочих програм  

навчальних дисциплін на 2019-2020 

н. р: 

- за 1 семестр ; 

- за 2 семестр  

- нових дисциплін 2 семестру (які 

викладаються вперше) 

Б)Складання екзаменаційних  білетів 

на 2019-2020 н. р: 

- за 1 семестр  

- за 2 семестр . 

В)Оновлення деяких складових  (у 

разі необхідності)   навчально-

методичного комплексу з дисциплін 

закріплених за викладачами: 

титульна сторінка, анотація до 

навчальної дисципліни, плани 

семінарських та практичних занять,  

методичні рекомендації та завдання 

до самостійної роботи, дидактичні 

матеріали: питання для самостійного 
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контролю, залікові та екзаменаційні 

питання, словники термінів, конспект 

лекцій, пакети ККР. 

 

 

 

 

 

3.2. Підготовка до друку методичних 

рекомендацій щодо оптимізації 

вивчення навчальних дисциплін. 

Протягом року Викладачі кафедри 

3.3. Моніторинг навчальних досягнень 

студентів. Результати зимової та 

літньої заліково-екзаменаційної сесії 

на денній формі навчання. 

Лютий  

2020 р. 

Червень  

2020 р. 

Зав. кафедри, 

викладачі кафедри 

3.4. Проводити спільні методичні заходи 

з іншими навчальними закладами у 

викладанні дисциплін правничого 

напрямку 

Протягом року Зав. кафедри, 

викладачі кафедри 

4. Рекламна діяльність 

 

4.1. Участь кафедри у профорієнтаційній 

роботі Придунайської філії ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП» (згідно окремого 

плану).  

Протягом року Зав. кафедри, 

викладачі кафедри 

         5. Виховна робота 

5.1. 

 

 

 

Кураторська робота зі студентами 

 2,3,4 курсу денної форми навчання . 

 

Протягом року 

 

 

 

 

Куратори груп: 

Щокіна В. В. 

Філіпова Н. А. 

Ніколенко Л.І. 

5.2. Виконання роботи по провадженню 

тьюторства для спеціальностей 

освітнього рівня бакалавр, освітньої 

програми «Право», «Правоохоронна 

діяльність» 

Протягом року Тьютор 1 курсу: 

к.ю.н., в.о. доцента 

Стрілець Г.О. 

5.3. Продовжити роботу лабораторії 

дуального навчання (юридична 

клініка) 

Протягом року Викладач  

Щокіна В.В., 

викладачі кафедри 

та студенти філії 

5.4. Координація роботи кафедри та 

викладачів з загальною виховною 

роботою Придунайської філії ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП» в плані організації 

святкових заходів: 

Дня вчителя, Дня юриста, Дня 

студента, Нового року, Дня 

вишиванки та інше  

Протягом року Зав. кафедри, 

викладачі кафедри 

 


