
Ухвала  

Вченої ради 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

 щодо питання  

«Юридичний інститут: досягнення, проблеми, перспективи розвитку» 

від 28 січня 2020 р. 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь директора юридичного інституту 

проф. Васильєвої В.А. та  звіт голови комісії з перевірки, декана факультету 

фізичного виховання і спорту проф. Яціва Я.М. з питання «Шляхи розвитку 

навчально-наукового Юридичного інституту у світлі реформ юридичної 

освіти», Вчена рада університету відзначає, що за останні роки науково-

педагогічним колективом Інститутом проведено великий обсяг роботи щодо 

удосконалення та покращення стану Інституту за усіма напрямками його 

діяльності. 

Враховуючи вищезазначене та з метою окреслення нагального 

перспективного кола питань, що стосуються розвитку Інституту, Вчена рада 

постановляє: 
 

1. Стан Інституту за підзвітними напрямками його діяльності можна вважати 

таким, що  відповідає сучасним вимогам щодо якості підготовки фахівців. 

 

2. Покращити якість планування і організації освітнього процесу. 

Відповідальні: директор Інституту, завідувачі кафедрами.  

Термін виконання: до 31.08.2020 р. 

 

3. Кафедрі теорії та історії держави і права привести у відповідність до 

навчальних планів та існуючих вимог методичне забезпечення 

англомовних курсів.  

Відповідальні: завідувач кафедри теорії та історії держави і права.  

Термін виконання: до 31.02.2020 р. 

 

4. Кафедрі міжнародного права та судочинства забезпечити відповідність 

викладання дисциплін викладачами з фаховою спеціалізацією. 

Продовжувати роботу над підвищенням кваліфікації викладачів шляхом 

виконання наукових досліджень. 

Відповідальні: завідувач кафедри міжнародного права та судочинства.  

Термін виконання: до 31.08.2020 р. 

 

5. Продовжувати роботу над удосконаленням науково-методичного 

забезпечення дисциплін з огляду на прийняті ліцензійні умови здійснення 

освітньої діяльності. 

Відповідальні: директор Інституту, завідувачі кафедрами.  

Термін виконання: постійно. 

 

6. Активувати наукову роботу науково-педагогічних працівників кафедр 

інституту з огляду на публікації у виданнях, що індексуються науко 

метричними базами. 

Відповідальні: завідувачі кафедрами.  



Термін виконання: до 31.12.2020 р. 

 

7. Активувати використання сучасних інформаційних технологій при 

викладанні дисциплін. 

Відповідальні: завідувачі кафедрами, викладачі. 

Термін виконання: до 31.12.2020 р. 

 

8. Активізувати роботу кафедр факультету щодо проведення методичних 

семінарів із відображенням їх результатів у відповідних звітних 

документах. 

Відповідальні: завідувачі кафедрами.  

Термін виконання: до 31.12.2020 р. 

 

9. Активізувати роботу науково-педагогічного складу факультету із 

підготовки та подання заявок на отримання наукових грантів.  

Відповідальні: завідувачі кафедрами.  

Термін виконання: до 31.12.2020 р. 

 

10. Продовжувати покращення матеріально-технічного забезпечення 

навчальних дисциплін та наукових досліджень, оновити матеріальну базу 

криміналістичного центру. 

Відповідальні: директор Інституту, завідувач криміналістичного центру.  

Термін виконання: до 31.12.2020 р. 

 

11. Продовжувати розширення мережі баз практик через укладання договорів 

із підприємствами та установами області. 

Відповідальні: директор Інституту, завідувачі кафедрами.  

Термін виконання: до 31.12.2020 р.. 

 

12. Дирекції інституту розробити перспективний план розвитку навчального 

підрозділу на 2020-2022 рр. з урахуванням рекомендацій Вченої ради 

університету. 

Відповідальні: директор Інституту.  

Термін виконання: до 28.02.2020 р. 

 

 


