
 Графік засідань кафедри кримінального права та процесу 

на ІІ семестр 2019-2020 н.р. 

№п

\п 

Тема засідання Дата 

проведення 

Час 

проведення 

Місце 

проведення 

1.  1. Про затвердження 

виконання педагогічного 

навантаження за І 

семестр та уточнення на 

ІІ семестр 2019-2020 н.р. 

2. Про затвердження 

плану видання 

навчально-методичної 

літератури. 

3. Про затвердження 

звіту з виховної роботи 

за І семестр та 

затвердження плану 

виховної роботи на ІІ 

семестр 2019-2020 н.р.5. 

4. Про готовність та 

завдання кафедри на ІІ 

семестр 2019-2020 н.р. 

(затвердження графіків 

консультацій викладачів, 

графіків 

взаємовідвідування, 

графіків виходу на 

роботу завідувача 

кафедри та його 

заступників). 

5. Про стан проведення 

профорієнтаційної 

роботи викладачами 

кафедри.  

6. Про проєкти силабусів 

дисциплін кафедри. 

04 лютого 

2020 року 

 

14
00 

год. вул. Бр. 

Тершаківців, 

2а, ауд. 415 

2.  1. Про підготовку до 

участі у Міжнародній 

конференції "Сучасні 

напрями розвитку 

економіки, 

підприємництва, 

технологій та їх 

правового 

забезпечення". 

5 березня 

2020 року 

 

14
00 

год. вул. Бр. 

Тершаківців, 

2а, ауд. 415 



2. Про затвердження 

завдань для проведення 

комплексних 

контрольних робіт. 

3. Про активізацію  

роботи кураторів з 

академічними групами. 

4. Про стан ведення 

поточної документації 

викладачами кафедри. 

3.  1. Про затвердження 

екзаменаційних білетів 

для проведення 

кваліфікаційних іспитів 

студентів освітнього 

ступеня „Бакалавр” з 

кримінального права та 

кримінального процесу. 

2. Про стан  виконання 

плану видання на 2020 

рік та активізацію 

роботи над складанням 

та оновленням 

навчально-методичного 

забезпечення з 

дисциплін кафедри. 

3. Про підготовку до 

ХVІІІ науково-

теоретичної конференції 

студентів юридичного 

факультету “Проблеми 

правового регулювання в 

сучасній Україні”. 

4. Про затвердження 

білетів з навчальних 

дисциплін "Суд і 

правоохоронні органи", 

„Кримінальне право”, 

"Криміналістика","Кримі

нальний процес", 

"Кримінально-виконавче 

право", "Медичне 

право". 

10 квітня 

2020 року 

 

14
00 

год. вул. Самчука, 

9, ауд. 428 

4.  1.Про стан виконання 

кафедральної науково-

дослідної теми. 

18 травня 

2020 року 

 

14
00 

год. вул. Самчука, 

9, ауд. 428 



2.Про розроблення 

програми практики для 

студентів освітніх 

ступенів "Бакалавр", 

"Магістр", оновлення баз 

практик і покращення 

рівня практичної 

підготовки студентів. 

3.Про проходження 

стажування викладачами 

кафедри. 

4.Про результати 

проведення ректорських 

контрольних робіт з 

навчальних дисциплін. 

 1.Про затвердження 

річних звітів викладачів 

кафедри. 

2.Про затвердження 

звіту роботи кафедри.  

3.Про затвердження 

виконання педагогічного 

навантаження за 2019-

2020 навчальний рік.  

4.Про затвердження 

плану роботи кафедри на 

2020-2021навчальний 

рік.   

5.Про затвердження 

робочих навчальних 

робочих програм.  

6.Про розподіл 

педагогічного 

навантаження між 

викладачами кафедри на 

2020-2021 н.р. 

29 червня 

2020 року 

 

14
00 

год. вул. Самчука, 

9, ауд. 428 

 

Завідувач кафедри  кримінального права та процесу                  проф. Щур Б.В. 

 

 

  

 

 
 


