Кафедра права рекомендує
продовжити роботу
Сємка Михайла Олександровича
на посаді старшого викладача
кафедри

Резюме
старшого викладача Сємка Михайла Олександровича
за період з 22.04.2015 по 22.04.2020 р.
Сємко Михайло Олександрович працює на посаді асистента та старшого викладача
кафедри права з 2002 року. Має вищу юридичну освіту. У 1997 році закінчив
Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю
«Правознавство» за фахом «Юрист». Після отримання вищої юридичної освіти
працював у Жовтневому РОХГУ УМВС у Харківській області на посаді слідчого.
У 2011 році отримав другу вищу освіту в НТУ«ХПІ» за напрямком «Педагогіка вищої
школи», одержав диплом магістра педагогічних наук з відзнакою.
Досвід педагогічного стажу за спеціальністю складає понад 18 років.
Учбове навантаження виконує згідно індивідуального плану. Навчальні заняття
проводить на належному рівні, як кваліфікований викладач та методист,
відповідно сучасного стану науки у галузі права.
Постійно підвищує свою кваліфікацію. Систематично приймає участь у роботі
педагогічних майстерень, майстер-класів та презентацій науково-педагогічних
семінарів. З 15 травня по 26 травня 2017 р. підвищував кваліфікацію в Інституті
післядипломної освіти Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого на
кафедрі господарського права та отримав сертифікат.
З 2018 року вступив до Харківської спілки юристів.
З вересня 2019 року поступив до аспірантури НТУ «ХПІ» за напрямком 031
«Філософія», де успішно навчається.
Постійно залучає студентів до науково-дослідної роботи, виконує виховну
та організаційно-методичну роботу із студентами в позаучбовий час. Протягом
навчального року під керівництвом Сємко М.О. працює студентський науковий гурток
«Абетка права».
Сємко М.О. підготував дистанційний курс для факультету дистанційної освіти з
дисципліни «Правознавство».
Є виконавцем ініціативної науково-дослідної теми «Правовий захист
інформації в умовах формування інформаційного суспільства». Бере участь в
організації проведення науково-практичних конференцій. Має понад 21 наукову
публікацію. Серед його публікацій: словник-довідник «Словник юридичних термінів;
методичний посібник «Судові, правоохоронні та правозахисні структури України»;
методичний посібник «Методичні матеріали для самостійної роботи студентів з
дисципліни «Основи права» (для бакалаврів); «Проблема співвідношення віри і наукових
знань» Юридичний науковий електронний журнал (фахове видання) та інші.

