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Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування 

України від 26 жовтня 2022 року (протокол № 3) щодо доповіді в.о. декана 

юридичного факультету, доктора юридичних наук, професора  

Ярої Олени Сергіївни про роботу колективу юридичного факультету щодо 

підвищення якості освітнього процесу в умовах воєнного стану 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь в.о. декана юридичного факультету 

Ярої О.С., Вчена рада Університету відзначила, що факультет працює над реалізацією 

мети і завдань, визначених програмою розвитку Університету «Голосіївська ініціатива- 

2025». 

Для підвищення якості освітнього процесу оптимізовано структуру факультету, де 

нині функціонує 5 кафедр. На факультеті навчається 880 студентів, у тому числі на 

денній формі – 439 (49,8%), на заочній – 441 (50,1 %). 

Освітній процес забезпечує 44 штатних науково-педагогічні працівники, з яких 13 

докторів наук, професорів (30 %), 27 кандидатів наук, доцентів (62%) та 1 член-

кореспондент НАПН України.  

Для забезпечення освітнього процесу впродовж 2018-2022 рр. колективом 

факультету видано 9 підручників та 14 навчальних посібників.  

За останні 5 років колективом опубліковано 93 наукові статті у виданнях, які 

входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, 426 статей – у фахових 

виданнях та 57 монографій. З 2022 року редакція журналу «Право. Людина. Довкілля» 

працює над його включенням до переліку наукометричних баз даних.  

Факультет працює над покращенням матеріально-технічної бази: створено 

криміналістичну навчальну лабораторію,  залу судових засідань та ряд аудиторій 

оснащено сучасними смарт-дошками та апаратурою для відео-трансляцій. 

Протягом 2018-2022 років 47 здобувачів вищої освіти юридичного факультету 

взяли активну участь у студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт, з яких 14 

осіб стали переможцями. 

Виховна робота на юридичному факультеті спрямована на виховання студентів у 

кращих традиціях світової культури, патріотизму, проводяться виховні і культурно-

масові заходи. За останні 5 років студентами факультету здобуто 14 призових місць у 

заходах та конкурсах різного рівня. 

Вчена рада звернула увагу на те, що в роботі колективу юридичного 

факультету має місце низка проблем. 

За результатами рейтингового оцінювання показників діяльності юридичний 

факультет займає одну із найнижчих позицій серед усіх факультетів та ННІ 

університету, зокрема у 2021 р. факультет посів 15 місце з 16 можливих. 

Знизились кількісні показники у формуванні контингенту студентів факультету. У 

2018 р. на навчання за програмою підготовки фахівців на освітній ступінь «Бакалавр» за 

спеціальністю «Право» було зараховано 273 студенти денної та заочної форм навчання, 

а у 2022 р. – 156, що на 117 осіб менше.  

За останні роки відбувся різкий спад кількості зарахованих до числа студентів 

магістратури факультету. Так, у 2018 році на факультет було зараховано 68 магістрів 

денної та заочної форм навчання, а у 2021 р. - лише 34, що відповідно на 50% менше. 

Лише у поточному році, у час воєнного стану прийом магістрів збільшився. 
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Випускники бакалаврату не завжди продовжують навчання у магістратурі 

юридичного факультету. Так, у 2021 р. навчання за програмою підготовки бакалаврату 

спеціальності «Право» завершили 129 випускників, з яких до магістратури вступили 

лише 34 особи, що складає 26 % від випуску. 

На факультеті 81 електронний навчальний курс (ЕНК), що складає 48%, 

потребують оновлення, а 20 ЕНК, що складає 12% - зовсім не наповнені. 

Недопрацьовує колектив факультету щодо залучення коштів до спеціального 

фонду для виконання досліджень та надання наукових послуг. У 2022 р. кількість 

залучених до спеціального фонду коштів становить 570 грн на 1 НПП, у той час як 

середній показник по університету складає 4700 грн на 1 НПП. 

Науково-педагогічний колектив не знайшов свого місця серед науковців України, 

не використовує значний потенціал природничих факультетів та ННІ. 

Відносний показник публікаційної активності на 1 НПП факультету складає 0,18 і є 

вдвічі нижчим за середній показник по університету. У 2021 р. середній показник 

публікаційної активності викладачів факультету склав 0,48 публікацій на 1 НПП проти 

0,74 по університету. 

Потребує поліпшення морально-психологічний клімат колективу факультету.  

 

Зважаючи на зазначене Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Доповідь в.о. декана юридичного факультету Ярої О.С. «Про роботу 

колективу юридичного факультету щодо підвищення якості освітнього процесу в 

умовах воєнного стану» прийняти до відома. 

2. Рекомендувати науково-педагогічному колективу, декану юридичного 

факультету спільно з гарантами освітніх програм, завідувачами кафедр та НПП: 

2.1. З метою підвищення якості освітнього процесу: 

 продовжити роботу із удосконалення освітнього процесу, використовуючи 

новітні освітні та інформаційні технології;  

 забезпечити контроль за дотриманням вимог стандартів вищої освіти за 

спеціальністю «Право» при формуванні та реалізації освітніх програм під час 

аудиторного, змішаного та дистанційного навчання студентів денної та заочної форм;  

 забезпечити підготовку та результативну участь студентів факультету в 

олімпіадах та наукових конкурсах;  

 забезпечити ефективний щосеместровий контроль рівня знань студентів та 

проводити систематичне анкетування студентів та науково-педагогічних працівників; 

 поліпшити співпрацю з юридичними установами та бізнесом щодо 

покращення організації практичного навчання для створення нових баз практик та місць 

працевлаштування випускників і стажування викладачів;  

 залучати потенційних роботодавців до розробки та реалізації освітніх 

програм. 

2.2 З метою підвищення рівня надання освітніх послуг: 

 забезпечити підвищення показників рейтингу факультету в цілому та 

кожної його кафедри зокрема; 

 посилити всі види профорієнтаційної роботи для збереження та збільшення 

контингенту студентів бакалаврату та магістратури денної і заочної форм навчання;  

  забезпечити проходження підвищення кваліфікації та стажування 

викладачів у органах судової влади, прокуратури, юридичних установах та організаціях. 

2.3 З метою організації науково-методичної діяльності на факультеті:  
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 активізувати роботу НПП усіх кафедр з написання та видання підручників і 

навчальних посібників з дисциплін, викладання яких забезпечується відповідними 

кафедрами;  

 покращити роботу з удосконалення електронних навчальних курсів та їх 

атестації. 

2.4 З метою покращення наукових досліджень на факультеті: 

 активізувати роботу НПП факультету із залучення коштів до спеціального 

фонду на виконання наукових досліджень; 

 забезпечити підвищення публікаційної активності НПП факультету; 

 активізувати співпрацю із науковцями інших факультетів та ННІ щодо 

вдосконалення правових механізмів лісового, земельного, водного та ін. законодавства.  

2.5  З метою поліпшення матеріально-технічної бази факультету:  

 збільшити надходження позабюджетних коштів, у тому числі за рахунок 

збільшення контингенту студентів контрактної форми навчання; 

 спрямувати господарську діяльність на проведення поточних ремонтних 

робіт навчального корпусу та аудиторного фонду факультету;  

 забезпечити постійне оновлення аудиторного фонду та його дооснащення 

сучасним обладнанням. 

3. Колективу юридичного факультету, в тому числі науково-педагогічним 

працівникам, навчально-допоміжному персоналу та здобувачам вищої освіти,  

забезпечити неухильне дотримання правил поведінки в умовах воєнного стану в Україні 

та санітарно-епідеміологічних норм у навчальних приміщеннях навчального корпусу та 

на прилеглій до нього території. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи Шинкарука В.Д. 
 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради      Станіслав НІКОЛАЄНКО 

Учений секретар       Оксана БАРАНОВСЬКА 


