«ПОГОДЖЕНО»
Директор Приватного вищого навчального закладу
«Фінансово-правовий коледж»
к.ю.н. Губанова Т.О.
_________________
«27» квітня 2018р.

Період
проведення

Орієнтація на
аудиторію

Мета заходу та основні характеристики

Відповідальні
з а залучення
студентської
молоді,
фахівців,
викладачів,
тощо

Назва заходу

Модератори
заходу

№
п/п

факультет

ПЛАН
науково-дослідницьких та пізнавально-навчальних заходів
економічного та юридичного факультетів
ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж»
на 2018-2019рр.

куратори та
фахові викладачі
із навчальної
дисципліни

12.2018р./аб
о лютий –
березень
2019р.

Студ.: 2-4 курсів
обох факультетів

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАХОДИ
1.

Інтелектуальна командна гра:
Внутрішні змагання із
Конституційного права та
процесу України «ЗНАВЦІ
КОНСТИТУЦІЇ»,
«Конституціоналізм і
Конституція України»

юр,
ек

Удосконалити та посилити знання
Конституції
України
в
контексті
конституційних
реформ.
Форма
проведення – «Брейн-рінг». Командна
гра, в якій є необхідним формування груп
студентів по 4-5 осіб включно із
капітаном команди. Кожен курс повинен
обрати відповідну назву команди (до
прикладу: «Лицарі правосуддя», «Акули
бізнесу», «Слуги Юстиції», «Феміда»,
«Клуб Ротфейлерів», тощо). Переможці
конкурсу будуть мати можливість
змагатися на міжвузівському рівні (НУ
«ОЮА»).
Проводиться в урочистій обстановці
із процедурою відкриття та закриття
заходу.

Губанова Т.О.,
Павленко Л.А.,
Мигаль С.М.,
Мельник В.В.,
Мельник Я.Я.

Відкритий науковопрактичний семінар
«СУДОВІ ДЕБАТИ з
цивільного процесу»
«СУДОВІ ДЕБАТИ з
адміністративного процесу»
«СУДОВІ ДЕБАТИ з
кримінального процесу»
(проводиться в рольовому
вигляді із застосуванням
повної судейської та
адвокатської атрибутики).

юр.

3.

КРУГЛИЙ СТІЛ
«ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ
ЧИТАННЯ»
Тема 1. Механізм сучасної
правової держави в доктрині
конституційної реформи в
Україні та геопросторові
пріоритети
зовнішньоекономічних
зв’язків в Україні.
Змагальна навчально-

юр,
ек

4.

ек-

Удосконалити
теоретичні
знання
процесуального
права
та
здобути
практичні навики із здійснення промови
перед судом, застосування матеріальних
та процесуальних норм права, як і її
підготовка.
Передбачається розподіл ролей – роль
прокурора,
адвоката,
представника
позивача, підсудного, тощо.
Окрім цього, ефективність заходу
повинна забезпечуватись тезами, кейсами
та тактикою взятих із гучних справ,
відомих адвокатів, тощо. Даний захід
допоможе не тільки «розкрити» студента,
але й навчитися грамотно вести дискусію,
подолати психологічний бар`єр перед
аудиторією.
Для
методологічно-педадогічного
аспекту – узріти прогалини у подачі
дисципліни, що надасть можливість
дотягнути студента до відповідного рівня
того чи іншого окр.
Разом з тим, для адміністрації
коледжу, буде можливість контролювати
якість надання освітніх послуг.
Передбачається
проведення
серед
студентів методологічного та тактичного
тренінгу із виступу на конференціях,
відібрання найбільш прогресивних та
актуальних тем для виступу на
міжвузівському та міжнародному рівнях.
Заслуховування думки фахівців, із
врахуванням недоліків.
Здобуття

еридуційних

та

куратори та
фахові викладачі
із навчальної
дисципліни

Травень
2019р.

Студ.: 3-4 курсів
ю.факультету
напрямку ОКР
«бакалавр»,
«молодший
спеціаліст (3
курс)»

Губанова Т.О.,
Мельник В.В.,
Мельник Я.Я.,
Павленко Л.А.,
Зінченко Р.Ю.,
Алєксєєнко О.П,
представники
юридичного
факультету КНУ

куратори та
фахові викладачі
із навчальної
дисципліни

Березеньквітень
2019р.

Студ.: 3-4 курсів
ю.факультету
напрямку ОКР
«бакалавр»,
«молодший
спеціаліст (3
курс)»

куратори та

31 жовтня

Студенти 1-4

практичних Мельник В.В.,

Орієнтація на
аудиторію

Мельник Я.Я.,
Телесницький
Г.Н., Кононець
О.М., Зінченко
Р.Ю. Практики із
судових та
правоохоронних
органів

Період
проведення

Відповідальні
з а залучення
студентської
молоді,
фахівців,
викладачів,
тощо

2.

Мета заходу та основні характеристики

Модератори
заходу

Назва заходу

факультет

№
п/п

ерудиційна гра «МАФІЯ»

ий

5.

Круглий стіл для усіх курсів
та факультетів «Фінансова та
правова культура в
писемності українських та
зарубіжних поетів та
письменників», «Українська
мова в економіці та
юриспруденції: стан,
проблеми та перспективи»

юр,
ек

6.

Відкритий науковопрактичний семінар:
«Еристика та культура у зрізі
логіки та філософії: проблеми
взаємовідношення»

юр,
ек

навичок засвоєння тактики та стратегії
економічних дисциплін.
Даний
захід
повинен
зблизити
студенсько-педагогічну спільноту закладу
в
спілкуванні,
виробити
навички
фінансового мислення та фінансової
культури.
Передбачається обговорення проблем та
поглядів
класиків
вітчизняної
та
зарубіжної писемності. Ціль заходу –
популяризація та професійна фіксація
основних ідей, що відображені у поемах,
романах,
тощо,
письменників
та
національних культурних діячів. Мета
заходу – підвищити соціальну, писемну
культуру, її вивчення та інтерпретувати її
на професійний студентський майданчик.
Це надасть змогу зорієнтувати студентів
на високий патріотичний, а вслід за цим і
професійний рівень як майбутнього
фахівця.
Для адміністрації коледжу, буде
можливість контролювати якість надання
освітніх послуг.
Ціль заходу – здійснити перехід від
теоретичного
до
практичного
застосування (використання) філософії,
мистецтва полеміки, що довершить
студентів
як
майбутніх
фахівців;
підготовити
студентів
до
чіткого
аналітичного мислення, виступу на
конференціях та аудиторією.
Для адміністрації коледжу, буде
можливість контролювати якість надання
освітніх послуг.

Орієнтація на
аудиторію

Період
проведення

Відповідальні
з а залучення
студентської
молоді,
фахівців,
викладачів,
тощо

Мета заходу та основні характеристики

Модератори
заходу

Назва заходу

факультет

№
п/п

Мигаль С.М.

фахові викладачі
із навчальної
дисципліни

2018р.,
Березень
2019р.

курсів
економічного
факультету,
працівники
коледжу

Маєвська Н.В.,
Мельник Я.Я.,
Степанчук І.М.,
Головченко О.В.

куратори та
фахові викладачі
із навчальної
дисципліни

початок
квітня
2019р.

Студ.: 3-4 курсів
ю.факультету
напрямку ОКР
«бакалавр»,
«молодший
спеціаліст (3
курс)»

Головченко О.В.,
Рибак О.А.,
Мельник Я.Я.,
Мельник В.В.,
Маєвська Н.В.

куратори та
фахові викладачі
із навчальної
дисципліни

початок
травня
2019р.

Студ.: 2-4 курсів
ю.факультету
напрямку ОКР
«бакалавр»,
«молодший
спеціаліст (2-3
курс)»

8.

Майстер-клас «Говоримо та
пишемо правильно»,
«Інноваційні технології
навчання іноземним мовам
професійного спрямування»
Мови:
українська/англійська/латина
Зустріч із представниками
юридичної та економічної
еліти. Формат: питання та
відповіді або як досягнути
успіху. Назва: «ВЛАСНИКИ
ДОЛІ АБО ЗБУДУЄМО
КАР’ЄРУ САМОСТІЙНО»

9.

юр,
ек

юр,
ек

Ціль заходу – набути методологічнопрактичних навичок по виготовленню та
написанню робіт такого характеру;
вироблення єдиного класичного стилю.

представники
юридичного
факультету КНУ,
Мельник В.В.,
Мельник Я.Я.,
Мигаль С.М.

Відповідальні
з а залучення
студентської
молоді,
фахівців,
викладачів,
тощо
куратори

Ціль заходу – посилити професійне Маєвська Н.В.,
застосування української та іноземної Кирилюк З.В.,
мови, її застосування у практичній Щербань М.Т.
діяльності під час ділового спілкування,
написання
студентських
робіт,
використання словників, тощо.

куратори

Ціль заходу – заохотити студентів до
поставлення та досягнення цілей в житті;
аналіз практичного досвіду кар’єрного
зросту;
знайомство
із
відомими
постатями, тощо. Це повинно суттєво
додати запалу для вивчення тих чи інших
дисциплін, стимулювати студента до
відвідання
занять,
дотримання
дисципліни, тощо.

куратори

Суддя ВСУ;
Прокурор
прокуратури
ГПУ;
Суддя у
відставці;
Керуючий
партнер
адвокатської
фірми.

Орієнтація на
аудиторію

Майстер-клас із правил та
техніки написання курсових
робіт, контрольних робіт,
рефератів та тез доповідей на
конференціях

Період
проведення

7.

Мета заходу та основні характеристики

Модератори
заходу

Назва заходу

факультет

№
п/п

початок
листопада
(перших дві
п’ятниці),
грудня
(перших дві
п’ятниці)20
18р.,
кінець
лютого
(останніх
дві
п’ятниці),
березня
(останніх
дві
п’ятниці)
2019р.
Березеньквітень
2019р.

Студ.: 2-4 курсів
юр.факультету
напрямку ОКР
«бакалавр»,
«молодший
спеціаліст (2-3
курс)»

протягом
звітного
періоду

Студ.: 2-4 курсів
юр.факультету
напрямку ОКР
«бакалавр»,
«молодший
спеціаліст (2-3
курс)»

Студ.: 2-4 курсів
обох факультетів

Орієнтація на
аудиторію

Період
проведення

Відповідальні
з а залучення
студентської
молоді,
фахівців,
викладачів,
тощо

Мета заходу та основні характеристики

Модератори
заходу

Назва заходу

факультет

№
п/п

10.

Навчально-методологічні
екскурсії: Верховна Рада
України; Конституційний Суд
України; Верховний Суд
України; Національний Банк
України; Міністерство
економіки України

юр,
ек

Ціль заходу – знайомство із роботою Губанова Т.О.,
ключових державних профільних та Мулянова Т.М.
фахових установ.

куратори

протягом
звітного
періоду

Студ.: 2-4 курсів
юр. та ек.
факультетів
напрямку ОКР
«бакалавр»,
«молодший
спеціаліст (2-3
курс)»

11.

Зовнішні науково-практичні
заходи: конференції, круглі
столи, відкриті науковопрактичні семінари, зустрічі
тощо.

юр,
ек

Ціль заходів – робота над проблемами у
праві, його вдосконалення шляхом
дослідження та обговорення інноваційних
підходів, розширення здобутих знань,
здобуття досвіду участі на публічних
заходах, розширення наукового
кругозору, знайомства із провідними
вченими та практиками, тощо

куратори та
фахові викладачі
із навчальної
дисципліни

протягом
звітного
періоду

Студ.: 3-4 курсів
напрямку ОКР
«бакалавр»,
«молодший
спеціаліст (3
курс)»

12.

Цикл науково-практичних
семінарів: «Милосердя в
життєдіяльності людини»
Теми:
1. Захист прав за
національним та
європейським правом:
теоретично-правовий аспект.
2. Сучасні проблеми
фізичного виховання та
формування
загальнолюдських цінностей
студентської молоді.
3. Основні напрями та
проблеми протидії
наркоманії.
4. Практичні аспекти захисту

юр,
ек

Ціль заходу – підвищення правової
культури та правосвідомості студента,
тощо.

куратори

протягом
звітного
періоду

Губанова Т.О.,
Мельник В.В.,
Мельник Я.Я.,
Задніпряна М.Ю.,
Кононець О.М.,
Кравченко М.Г.,
Сахарук І.С.,
Бусуйок Д.В.,
Черненко О.А.,
Мигаль С.М.
Рибак О.А.,
Мулянова Т.М.

13.

прав людини: стан та
виклики.
Підготовка до проходження
навчальної та виробної
практики
1. Коли практика стає не
тільки корисною, а ї цікавою?
2. Впровадження рольових
навчальних ігр в освітній
процес підготовки майбутніх
економістів і юристів.
3. Способи поєднання
теоретичного навчання з
практичною діяльністю:
інтеграція вищої юридичної
та економічної освіти з
практикою.

юр,
ек

Ціль заходу – перехідний – від
навчального до практичного – адаптувати
студентів до проходження практики та
застосування ними здобутих знань та
навичок.

Мельник В.В.,
Мельник Я.Я.,
Павленко Л.А.,
Зінченко Р.Ю.

куратори

протягом
звітного
періоду

Орієнтація на
аудиторію

Період
проведення

Мета заходу та основні характеристики

Відповідальні
з а залучення
студентської
молоді,
фахівців,
викладачів,
тощо

Модератори
заходу

Назва заходу

факультет

№
п/п

СПОРТИВНІ ЗАХОДИ
1.

Змагання із футболу,
амреслінгу (пережимання на
руках) та багатоборства.

юр,
ек

Мета заходу – залучення студентів до
спорту. Ціль – виявити переможця, його
заохочення.

Мулянова Т.М.,
Мельник Я.Я.

фізрук, куратори

початок
травня
2019р.

Студ.: 1-4 курсів
обох факультетів

2.

Змагання із шахів

юр,
ек

Мельник В.В.,
Іщенко В.А.,
Мигаль С.М.

куратори, фізрук

березньквітень
2019р.

Студ.: 1-4 курсів
обох факультетів

3.

Екскурсії: музеї, виставки,
інші заходи

юр,
ек

Мета заходу – залучення студентів до гри
у шахи. Ціль – виявити переможця,
заохочення до гри; вироблення та
посилення швидкого та логічного
мислення у студентів.
Ціль заходу – підвищення естетичної та
духовної культури студента.

Мулянова Т.М.

куратори

протягом
звітного
періоду

Студ.: 1-4 курсів
обох факультетів

4.

Творчий вечір поезії та
культури: «Коледж
талановитий»

5.

КВН «Студентська юморина»

юр,
ек

юр,
ек

6.

Науково-пізнавальна ГРА
«ЩО? Де? КОЛИ?»

юр,
ек

Орієнтація на
аудиторію

Період
проведення

Відповідальні
з а залучення
студентської
молоді,
фахівців,
викладачів,
тощо

Мета заходу та основні характеристики

Модератори
заходу

Назва заходу

факультет

№
п/п

Ціль заходу – виявити та оцінити
талановитих студентів, чи то їх групи на
предмет авторства – віршів, їх читання,
пісень, музичних композицій, постановка
та відображення сценічних образів, тощо.

Губанова Т.О.,
Мулянова Т.М.

куратори

кінець
березня
початок
квітня
2019р.

Студ.: 1-4 курсів
обох факультетів

Постановка сцен та комедійних сценічних
образів із соціального та політичного
життя, із студентського та викладацького
життя коледжу. Ціль – відображення
комічного погляду на трагедію.
Мета –

Губанова Т.О.,
Мулянова Т.М.,
Мельник В.В.

куратори

1 квітня
2019року

Студ.: 1-4 курсів
обох факультетів

Мельник В.В.

куратори

травень
2019р.

Студ.: 1-4 курсів
обох факультетів

