
 

 

 

 

 

 

СЕМІНАР-ПРАКТИКУУМ  
 З ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ1 ЗОВНІШНЬОЇ 

НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ ПРОЦЕСІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 
ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ  

 
 

 

 

ПРОГРАМА 

 

 

 

м. Одеса 

 

30 – 31 травня, 2017  

 

 
Конференц-зала клуб-готелю М1  

Лідерсівський бульвар, 1  
3-й поверх 

 

                                                 
1 РОЗРОБЛЕНОЇ ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРІВ ТА 

РЕКОМЕНДАЦІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ (2015) 

 

 

  

     ПРОГРАМА «НОВЕ ПРАВОСУДДЯ» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 



 

ПРОГРАМА 

 

 

Цілі: 
 Представити концепцію зовнішнього незалежного оцінювання якості юридичної освіти  

й оцінити   її значення для правничих шкіл; 
 Ознайомити учасників з Європейськими стандартами забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти в контексті юридичної освіти (далі – 

Європейські стандарти); 
 Опрацювати   структуру та зміст Методики зовнішнього незалежного оцінювання 

процесів забезпечення якості юридичної освіти в Україні (далі – Методика); 
 Представити й проаналізувати міжнародний досвід та кращі практики функціонування 

та оцінювання діяльності правничих шкіл; 
 Проаналізувати  висновки  за результатами трьох проведених із використанням 

Методики оцінювань задля застосування цього досвіду для вдосконалення процесів 
забезпечення якості юридичної освіти;  

 Обговорити ключові концепції проведення іспитів, інтерактивного викладання та 
заснованої на  оволодінні навичками освіті в контексті сучасної юридичної освіти та  
українських практик, Європейських стандартів, а також цілей вдосконалення освіти 
шляхом незалежних оцінювань.  

 

 

Тренери: 

 

проф. Ділейн Р. Свенсон, доктор права (США), директор Центру розвитку правничих 
навичок, завідувач кафедри міжнародного та американського права на юридичному 
факультеті Люблінського католицького університету ім. Яна Павла ІІ (Польща), міжнародний 
експерт з питань юридичної освіти Програми USAID «Нове правосуддя»  
 

проф. Томас Спіді Райс, професор практики Правничої школи імені Вашингтона та Лі, 
Транснаціональний юридичний інститут, Лексингтон, Вірджинія (США), міжнародний 
експерт з питань юридичної освіти Програми USAID «Нове правосуддя» 

 

 

Учасники: 

 

- Керівництво та уповноважені представники професорсько-викладацького складу 
провідних правничих шкіл України; 

- Керівництво та уповноважені представники Міністерства юстиції України, 
Міністерства освіти і науки України, Державної інспекції навчальних закладів та 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.   

 

 

 

 

 



 

ДЕНЬ 1 

 

30 травня, 2017, вівторок   
 

9:30 -10:00 Реєстрація учасників та вітальна кава 

 

10:00-10:20 Привітання учасників 

    

Руслан Гурак, Голова Державної інспекції навчальних закладів, член Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти  
Іван Назаров, член Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти 

Олександр Пижов, головний спеціаліст відділу нормативного забезпечення вищої 
освіти Міністерства освіти і науки України  
Девід Вон, керівник Програми USAID «Нове правосуддя» 

 

проф. Ділейн Р. Свенсон, міжнародний експерт з питань юридичної освіти 
Програма USAID «Нове правосуддя» 

проф. Томас Спіді Райс, міжнародний експерт з питань юридичної освіти 
Програма USAID «Нове правосуддя» 

 

10:20-11:00 Вступ до Методики відповідно до Європейських стандартів, мета та цілі 
 

11:00-11:30 Вступ до Європейських стандартів та їх впровадження у Методику  
 

11:30-11:45 Перерва на каву 

 
11:45-12:45 Роз’яснення та обговорення Європейських стандартів в контексті Методики: 

Елемент 4 – оцінювання студентів  
 

12:45-13:45 Перерва на обід 

 

13:45-15:00  Роз’яснення та обговорення Європейських стандартів в контексті Методики: 
Елемент 5 -  професорсько-викладацький склад та інтерактивне викладання 

 

15:00- 15:15 Перерва на каву 

 

15:30-16:00 Огляд методів, що використовуються для проведення оцінювання  

 

16:00-17:00 Робота у малих групах над застосуванням Елементу 4 та Елементу 5 під час 
майбутніх зовнішніх оцінювань та їх використання для розробки внутрішніх 
оцінювань якості юридичної освіти 

 

17:00-17:45  Презентації за результатами роботи в малих групах   
 

17:45-18:00 Підведення підсумків роботи під час першого дня, зворотний зв'язок та огляд 
програми другого дня  

 

 



 

ДЕНЬ 2 

31 травня, 2017, середа  

 

9:30 -10:00 Стислий огляд ключових питань, висвітлених під час першого дня тренінгу, 
огляд цілей другого дня та обговорення очікувань учасників  

 

10:00-11:15 Роз’яснення та  обговорення Європейських стандартів в контексті Методики: 
Елемент 6 – правничі навички 

 

11:15-11:30 Перерва на каву 

 
11:30-12:00 Практичні висновки  за результатами перших трьох зовнішніх незалежних 

оцінювань процесів забезпечення якості юридичної освіти в Україні (успіхи та 
виклики)  

 

12:00-12:45  Використання стандартизованих форм для оцінювання навчальних курсів і 
викладачів та діючі кодекси честі, що забезпечуються студентством задля 
вдосконалення навчального процесу та результатів оцінювань  

 

12:45-13:45 Перерва на обід  
 

13:45-14:30 Використання Методики як інструменту забезпечення якості юридичної освіти 
та дороговказу під час підготовки та проведення внутрішніх оцінювань якості 
освіти задля вдосконалення результатів оцінювань якості освіти  

 

14:30-15:30 Робота у малих групах над розробкою концепцій значимих внутрішніх 
оцінювань якості освіти з метою підвищення якості юридичної освіти в 
представлених правничих школах  

 

15:30-15:45 Перерва на каву 

 

15:45-16:45 Презентації за результатами роботи в малих групах    

 

16:45-17:15 Спільна робота над висновками за результатами тренінгу – інтеграція 

  

17:15-17:45  Огляд результатів тренінгу та обговорення плану дій задля забезпечення їх 
застосування 

 

17:45-18:00 Підведення підсумків та оцінювання  
 

 

 

 

 

Реалізація цього заходу стала можливою завдяки підтримці американського народу, 
зокрема завдяки Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) 

в рамках Програми USAID «Нове правосуддя»  
 


