ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи підготовки
молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03040101
«Правознавство» галузі знань
0304 «Право»
в Економіко-правовому коледжі
ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет»
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001р.
№ 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних
закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних
училищах» та наказом Міністерства освіти і науки України № 201-Л від
06.03.2018 року з метою проведення акредитаційної експертизи підготовки
молодших спеціалістів спеціальності 5.03040101 «Правознавство» у Економікоправовому коледжі Приватного вищого навчального закладу «Вінницький
фінансово-економічний університет» експертна комісія у складі:
- Лук’янець Дмитро Миколайович - професор кафедри державноправових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н.
Каразіна, доктор юридичних наук, голова комісії.
- Сидоренко Інна Володимирівна - заступник директора з навчальновиховної роботи Філії «Черкаський кооперативний економіко-правовий
коледж» Вищого навчального закладу Укооспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі», викладач вищої категорії.
з 21 по 23 березня 2018 року включно розглянула подані матеріали та
провела перевірку на місці діяльності Економіко-правового коледжу Вінницького
фінансово-економічного університету щодо підготовки молодших спеціалістів зі
спеціальності 5.03040101 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право».
Перевірка проводилась за такими напрямами:
- достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти і науки України
навчальним закладом разом з заявою про акредитацію;
- відповідність чинним законодавчим вимогам щодо кадрового, навчальнометодичного,
наукового,
матеріально-технічного
та
інформаційного
забезпечення.
Достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти і науки,
України була перевірена на підставі оригіналів засновницьких документів та
відповідних документів щодо кадрового, навчально-методичного, матеріальнотехнічного та інформаційного забезпечення. Надана Економіко-правовим
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коледжем Приватного вищого навчального закладу «Вінницький фінансовоекономічний університет» до Міністерства освіти і науки України інформація
акредитаційної справи є достовірною.
За результатами перевірки встановлено:
1. Загальна характеристика ВНЗ і спеціальності
Економіко-правовий коледж є невідокремленим структурним підрозділом
ПВНЗ «Вінницький фінансово економічний університет».
Коледж здійснює свою діяльність на підставі ліцензії Міністерства
освіти і науки України серія АЄ 636845 від 19.06.2015р.
Економіко-правовий коледж функціонує на підставі основних
засновницьких документів:
- Положення про Економіко-правовий коледж ПВНЗ «Вінницький
фінансово-економічний університет», яке затверджене ректором університету»
від 03 січня 2007р.;
- Довідки №474554 про включення до єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України, видана 20.05.2011р.;
Рішення
про
створення , Економіко-правового
коледжу ПВНЗ
«Вінницький
фінансово-економічний
університет»
прийняте
зборами
засновників університету від 31 травня 2007року протокол № 6 і наказу
ректора Вінницького фінансово-економічного університету № 61 від 01 червня
2007 року про заснування коледжу.
Ректором ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет» є
кандидат технічних наук, доцент Білоконний Петро Григорович, який
одночасно виконує обов’язки директора Економіко-правового коледжу за
сумісництвом.
Економіко - правовий коледж як невідокремлений структурний підрозділ
Вінницького фінансово-економічного університету здійснює підготовку
молодших спеціалістів: з галузі знань 0304 «Право» спеціальності 5.03040101
«Правознавство», з галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»
спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва»; з галузі знань 0305
«Економіка і підприємництво» спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»,
5.03050901 «Бухгалтерський облік», 5.03050201 «Інформаційна діяльність
підприємства», а також підготовку бакалаврів з спеціальності 081 «Право»
галузі знань 08 «Право».
Підготовка фахівців у коледжі здійснюється на денній та заочній формах
навчання.
Університет та керівництво коледжу приділяє належну увагу розвитку
Економіко-правового коледжу, забезпечує належний рівень матеріальнотехнічного, інформаційного забезпечення. Питання організації навчального
процесу в коледжі та перспективи його подальшого розвитку регулярно
розглядаються на засіданнях Педагогічної ради коледжу, Ректорату та Вченої
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ради університету. За результатами обговорення цих питань були прийняті
відповідні рішення, які дозволяють забезпечити ефективність навчального
процесу.
Загальні показники розвитку Економіко-правового коледжу наводяться в
таблиці 1.1.
Таблиця 1.1
Загальні показники розвитку Економіко-правового коледжу
Вінницького фінансово-економічного університету
№
п/п
1
1.
2.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

3.8.
3.9.
3.10
3.11

Показник
2
Рівень акредитації Вінницького
фінансово-економічного
університету
Кількість спеціальностей, акредитованих за:
першим (бакалаврським) рівнем
другим (магістерським) рівнем
Економіко-правовий коледж як невідокремлений структурний
підрозділ університету
Кількість спеціальностей ліцензованих за початковим рівнем
(короткий цикл)
Кількість
спеціальностей
ліцензованих
за
першим
(бакалаврським) рівнем
Кількість спеціальностей акредитованих за початковим рівнем
(короткий цикл)
Контингент студентів на-всіх курсах: навчання
- на денній формі навчання
на заочній формі навчання
Кількість відділень
Кількість предметних комісій
Кількість педагогічних працівників (всього)
Серед них:
- викладачів вищої категорії
- викладачів І категорії
- викладачів 11 категорії
спеціалістів
Загальна /навчальна площа будівель, кв. м.
Загальний обсяг державного фінансування
Кількість посадових місць в читальному залі
Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів
- у тому числі з виходом в Інтернет

Значення
показника
3
IV

4
4

5
1
5

333
211
122
2
7
26
11
6
7
2
4720/3875
150
48
48

Для організації та забезпечення навчального процесу в Економікоправовому коледжі створено і діють 2 предметних та 5 випускових комісії та
кафедра права.
До діючих випускових циклових комісій відносяться випускові комісії з
правознавства, організації виробництва, фінансів і кредиту, бухгалтерського
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обліку, інформаційної діяльності підприємства .
Випусковою для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності
5.03040101 «Правознавство» є випускова циклова комісія з «Правознавства».
Головою даної циклової комісії є Боднар С.В., викладач вищої категорії,
кандидат юридичних наук.
Випускова циклова комісія з правознавства здійснює комплекс
навчальних
заходів
з
метою
підготовки
висококваліфікованих,
конкурентоздатних на ринку праці фахівців.
Концепція розвитку Економіко-правового коледжу побудована з
врахуванням основних напрямів та перспектив діяльності коледжу та
університету в цілому і спрямована на формування освіченої, гармонійно
розвиненої особистості, задоволення її потреб у високоякісній освіті,
відтворення інтелектуального потенціалу суспільства.
Систематично проводяться засідання випускової циклової комісії з
обговорення різноманітних питань, що стосується проблем організації
навчального процесу відповідно до державних стандартів. На засіданнях
затверджуються робочі й індивідуальні плани, підбиваються підсумки
поточного і семестрового контролю знань студентів, результатів відвідувань
ними відкритих лекцій, семінарських занять тощо.
У своїй діяльності випускова циклова комісія керується Законами України
«Про освіту», «Про вищу освіту», нормативними актами Міністерства освіти і
науки України, положеннями Національної доктрини розвитку освіти, сучасними
вимогами до молодших спеціалістів, які формують ринкові економічні
перетворення.
Намічені основні напрями перспективного розвитку випускової циклової
комісії з правознавства відповідно до програм підготовки молодших
спеціалістів з метою задоволення попиту на висококваліфікованих фахівців з
вищою юридичною освітою, здатних ефективно працювати, вести
цілеспрямовану юридичну діяльність в умовах ринкових відносин.
Ліцензія, сертифікати, накази щодо формування контингенту
студентів, статутні документи і матеріали підготовки молодших
спеціалістів з правознавства відповідають нормативним вимогам і
законодавчим нормам.
В організаційному, науковому і методичному плані випускова комісія з
правознавства забезпечує,, задоволення сучасних вимог в якісній підготовці
молодших спеціалістів.
Склад і характеристика педагогічного персоналу випускової циклової
комісії по підготовці молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03040101
«Правознавство» наводяться в таблиці 1.2.
Голова експертної комісії

5

Таблиця 1.2
Склад і характеристика педагогічного персоналу,
по підготовці молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03040101
________ _____ _________«Правознавство» ______

2.

Викладачі
інших
циклових
комісій

8

Всього

18

8

15

і

3 науковим
ступенем та
вченим званням

3

3

-

-

3

І категорія

II категорія

5

Вища категорія

1

Разом, осіб

6

І категорія

7

3 науковим
ступенем та
вченим званням

10

У тому числі

II категорія

і

Випускова
циклова
комісія 3
«Правознав
ства»

Сумісники

У тому числі
Вища категорія

з/п

Назва
випускової
(циклової)
комісії

На постійній основі

Разом, осіб

№

Педагогічний склад, осіб

3 них працюють

6

1

.

4

.

_

_

_

_

12

1

1

9

3

3

-

-

3

Педагогічні працівники, які викладають навчальні дисципліни, мають
повну базову фахову вищу освіту та практичний досвід юридичної та
викладацької роботи. Спеціальність укомплектована кадрами викладачів
повністю.
Висновок: достовірність інформації акредитаційної справи, поданої
коледжем до Міністерства освіти і науки України, перевірені на підставі
оригіналів відповідних документів. Проведений аналіз свідчить, що
діяльність Економіко - правового коледжу ПВНЗ «Вінницький фінансово
- економічний університет» проводиться у відповідності до вимог чинних
нормативних актів і може забезпечити необхідний рівень підготовки
молодших спеціалістів зГ спеціальності, що акредитується.
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2. Формування контингенту студентів
Випускова циклова комісія з правознавства та Економіко-правовий коледж
в цілому надають необхідну увагу процесу відбору та формування контингенту
студентів.
Однією з найважливіших ланок формування контингенту студентів та
роботи навчального закладу в цілому є профорієнтаційна робота.
Фундаментальною основою формування контингенту є матеріально-технічна
база, ретельно
підібраний
кадровий
склад
викладачів та рівень
працевлаштування
випускників.
Формування
контингенту
студентів
здійснюється у відповідності з потребами району та області у фахівцях
заявленої спеціальності, а також відповідно до встановленого ліцензованого
обсягу прийому.
Економіко - правовий коледж ПВНЗ «Вінницький фінансово економічний університет» під час формування контингенту студентів
проводить єдину профорієнтаційну програму цільового набору абітурієнтів. В її
рамках у коледжі проводяться Дні відкритих дверей та
різноманітні
профорієнтаційні заходи. Працюють курси поглибленої підготовки абітурієнтів,
які зорієнтовані на підготовку до вступу на юридичну спеціальність, укладені
договори зі школами Вінницького регіону про спільну діяльність з
профорієнтації, налагоджені стосунки з навчальними закладами 26 районів
області.
З метою формування позитивного іміджу навчального закладу студенти
коледжу беруть активну участь у загальноміських культурних та спортивних
заходах. Для презентації навчального закладу створюються пакети
інформаційних та рекламних матеріалів про коледж, розміщуються статті про
освітню діяльність, оголошення про прийом до коледжу в засобах масової
інформації, місцевому телеканалі, офіційному веб-сайті коледжу.
Відбір і прийом студентів здійснюється згідно з Правилами прийому, які
щорічно розглядаються на засіданнях Педагогічної ради коледжу, та Вченої
ради університету, затверджуються наказом ректора.
Організацію прийому студентів здійснює приймальна комісія, яка діє
згідно з Положенням про приймальну комісію вищого закладу освіти. До
складу приймальної комісії входять представники адміністрації, викладачі
коледжу. Склад приймальної комісії щорічно затверджується наказом ректора.
Приймальна комісія працює згідно з чинним законодавством, відповідними
нормативними документами, умовами прийому до вищих навчальних закладів і
правилами прийому до коледжу.
Формування контингенту студентів проводиться в основному за рахунок
школярів м. Вінниці, навколішних сільських районів та інших міст регіону.
Голова експертної комісії
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Для більш ефективного і якісного формування контингенту студентів за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» використовуються
різноманітні джерела і форми роботи: видаються і розповсюджуються рекламні
проспекти, оголошення в періодичній пресі, на радіо, телебаченні, проводяться
бесіди з учнями випускних класів шкіл, ■учнями ліцейних класів юридичного
профілю, на зустрічах в День відкритих дверей та на загальних заходах.
Показники формування контингенту студентів зі спеціальності
5.03040101 «Правознавство» наводяться в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Формування контингенту студентів
зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство»
№
п/п

Показник

1

2

1.
2.

3.

4.

5.

Роки

Ліцензований обсяг підготовки (денна
форма/заочна/вечірня)
Прийнято на навчання, всього осіб
- Денна форма
- Заочна форма
Зарахованих на пільгових умовах, з
якими укладено договори на підготовку
Подано заяв на одне місце за формами
навчання
- денна
- заочна
Конкурс абітурієнтів на місця
державного замовлення
- Денна
- Заочна
Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації, прийнятих на скорочений
термін навчання

2015/2016

2016/2017

2017/2018

3

4

5

75/10/15

75/10/15

75/10/15

60
50
10

35
25
10

31
27
4
“

1,0
0,5
-

0,99
0,62
-

0,77
0,4
-

-

-

-

З метою збереження контингенту студентів та зацікавленості
їх в навчанні в коледжі організована робота наукового студентського
товариства, різноманітних за інтересами студій гуртків художньої
самодіяльності, спортивних^ секцій.
Обдаровані студенти залучені до дослідницької роботи, беруть участь у
олімпіадах та конкурсах, виступають з доповідями на міських, обласних,
всеукраїнських науково-практичних конференціях. Кращі студенти морально
та матеріально заохочуються.
Голова експертної комісії
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В цілях сприяння формуванню контингенту студентів в Економіко правовому коледжі ПВНЗ «Вінницький фінансово - економічний університет»
укладено договори про співпрацю з організаціями та підприємствами міста
Вінниці та області.
Висновок: Експертна комісія підтверджує, що організаційні та
профорієнтаційні заходи коледжу забезпечують належне формування
контингенту студентів. Контингент студентів спеціальності 5.03040101
«Правознавство»
за
освітньо-кваліфікаційним
рівнем
«молодший
спеціаліст» формується згідно чинного законодавства. Підготовка фахівців
зі спеціальності здійснюється в межах встановленого ліцензованого обсягу.
3. Зміст підготовки фахівців
Підготовка фахівців за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство»
здійснюється відповідно до стандартів вищої освіти:
- освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста за
спеціальністю 5.03040101 «Правознавство»;
- варіативної
частини
освітньо-професійної
програми
підготовки
молодшого спеціаліста зі спеціальнрсті 5.03040101 «Правознавство»;
- освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста з права;
- варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого
спеціаліста з права;
- засобів діагностики якості вищої освіти молодшого спеціаліста з права.
Для забезпечення спроможності необхідного рівня підготовки фахівців в
коледжі розроблено освітньо-професійну програму підготовки молодшого
спеціаліста за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство» з галузі знань 0304
«Право», яка визначає систему знань, умінь і навичок фахівців. Освітньопрофесійна програма встановлює професійні компетентності майбутніх
фахівців з правознавства, які необхідні для вирішення практичних завдань.
Організацію освітньої діяльності визначає навчальний план зі
спеціальності, затверджений директором коледжу. На кожний рік навчання
розроблені робочі навчальні плани. В планах витримані співвідношення
навчального часу між циклами підготовки. Програми курсів, що викладаються,
постійно коригуються з урахуванням сучасних досягнень науки та змін у галузі
інформаційних технологій, правової політики держави.
Безпосереднім документом, в якому вказані форми, види занять, зміст
заняття, види контролю є робочі навчальні програми з дисциплін, які складені
викладачами коледжу на підставі типових навчальних програм.
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Проведення екзаменів та заліків підтверджено заліково-екзаменаційними
відомостями, оформленими згідно вимог, записами в журналах навчальних
досягнень, залікових книжках.
Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до критеріїв
оцінювання знань, вмінь і практичних навичок. Аналіз успішності студентів
проводиться двічі на рік на педагогічній раді, результати рубіжного контролю
аналізуються на засіданнях адміністративної ради та циклових комісій.
Експертна комісія зазначає, що освітня діяльність у коледжі забезпечена
навчальними програмами в повному обсязі.
В Економіко-правовому коледжі, надається постійна увага організації
самостійної роботи студентів. Планування самостійної роботи студентів
здійснюється відповідно до навчального плану, робочих планів та робочих
програм дисциплін та методичних вказівок.
Висновок: зміст підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю
5.03040101 «Правознавство» у Економіко - правовому коледжі ПВНЗ
«Вінницький фінансово - економічний університет» відповідає стандартам
вищої освіти та державним вимогам з акредитації.
4. Кадрове забезпечення
Експертною комісією перевірено кадрове забезпечення спеціальності
5.03040101 «Правознавство» і встановлено, що підготовку молодших
спеціалістів у коледжі зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство»
забезпечують 18 викладачів, 15 з яких працюють на постійній основі. Серед
штатних викладачів: 15 викладачів вищої категорії, 1 викладач першої,
1викладач другої категорії та спеціаліст, 12 викладачів мають наукові ступені,
в тому числі 5 викладачів мають наукові ступені кандидата юридичних наук.
Склад педагогічного персоналу відповідає наказам про призначення на
посаду, особовим справам викладачів, їх трудовим книжкам.
До складу випускової циклової комісії з правознавства входять 10
викладачів, серед них: 9 викладачів вищої категорії та 1 викладач другої
категорії, 8 кандидатів наук. Освіта викладачів випускової циклової комісії
відповідає навчальним дисциплінам, що ними викладаються. Список
педагогічних працівників випускової циклової комісії по підготовці молодших
спеціалістів зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство» наводиться в таблиці
4.1.

Голова експертної комісії

д.ю.н., професор Д.М.Лук’янець

10

Таблиця 4.1
Список педагогічних працівників
випускової циклової комісії по підготовці молодших спеціалістів
зі спеціальності 5.030401 01 «Правознавство»
№
п/п

Прізвище та ініціали

1.

Боднар С.В.

2.
3.
4.
5.
6.

Бачара Я.Р.
Коломійчук А.П.
Кузьмін Д.Л.
Кузьмін Д.Л.
Руденко В.В.

7.

Поліщук Ж.В.

1.

Пригоцький В.А.

Викладач

вища категорія, к.ю.н.

2.

Гладка Н.М.

Викладач

вища категорія, к.ю.н.

3.

Ковальчук Ю.І.

Викладач

вища категорія, к.ю.н.

Посада

Категорія, педагогічне звання
(за наявності - науковий ступінь, вчене
звання)
1. Особи, які працюють за основним місцем роботи
Голова випускової
комісії
Викладач
Викладач
Викладач
Викладач
Викладач

вища категорія, к.ю.н.
вища категорія, викладач-методист
вища категорія, к.ю.н., доцент
вища категорія, к.е. н.
вища категорія, к.е. н.
вища категорія, к.філос. н.

Викладач
II категорія
2. Особи, які працюють за сумісництвом

Атестація викладачів у коледжі ведеться згідно з Типовим положенням
про атестацію педагогічних працівників України.
У підготовці молодших спеціалістів зі спеціальності «Правознавство»
також беруть участь викладачі інших циклових комісій. Якісний склад
викладачів цих циклових комісій, які забезпечують навчальний процес зі
спеціальності 5.03040101 «Правознавство», відповідає нормативним вимогам.
Список педагогічних працівників, що забезпечують навчальний процес зі
спеціальності «Правознавство» наводиться в таблиці 4.2.
Таблиця 4.2
Список педагогічних працівників, що забезпечують навчальний процес
зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Прізвище та ініціали

Моісеєнко С.І.
Карпенко В.Д.
Лопатюк Р.І.
Яровий А.М.
Марченко Ю.Г.
Лисак І.В.

Голова експертної комісії

Посада

Категорія, педагогічне звання
(за наявності - науковий ступінь, вчене звання)
Цикл гуманітарної підготовки
Викладач
вища категорія
вища категорія, канд.філос. наук, доцент
Викладач
Викладач
вища категорія, к.е.н., доцент
Викладач
вища категорія, канд.філос. наук, доцент
Викладач
І категорія
Викладач
спеціаліст
/

Ц

І
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1.
2.

Літинська А.М.
Ліман В.В.

Цикл фундаментальної підготовки
Викладач
вища категорія
Викладач
вища категорія, к.т.н, доцент

Частка педагогічних працівників вищої категорії, які проводять аудиторні
заняття:
*
- циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки - 67% ;
- циклу фундаментальної підготовки - 83%;
- циклу професійної та практичної підготовки - 83%.
Відповідно до додатку 12 Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затверджених Постановою КМУ Від 30.12.2015
№1187, до 6 вересня 2019 року для визначення показника кадрового
забезпечення за початковим рівнем вищої освіти крім викладачів, що мають
науковий ступінь та/або вчене звання враховуються педагогічні працівники, які
мають вищу категорію. З урахуванням цього, кількість педагогічних
працівників, які проводять лекції з навчальних дисциплін і мають науковий
ступінь або вищу категорію складає 83%.
Викладачі циклової комісії правознавства активно впроваджують
інноваційні технології навчання, постійно працюють над підвищенням своєї
кваліфікації. В своїй роботі використовують досвід не тільки викладачів
коледжу, а й інших навчальних закладів України та навчальних закладів
регіону.
Викладачі коледжу працюють над удосконаленням навчального процесу
шляхом застосування передових інноваційних
педагогічних технологій,
активних методів навчання із застосуванням інтерактивного навчання та
використанням мультимедійного обладнання. Впроваджуються елементи
дистанційного навчання.
Кожний викладач коледжу щорічно складає індивідуальний план по
підвищенню професійної майстерності, в якому передбачаються форми і зміст
самоосвіти, впровадження в навчальний процес інноваційних форм і методів
навчання, ефективних педагогічних технологій. Керівництво коледжу приділяє
значну увагу мотивації професійного росту та творчої майстерності педагогів.
У коледжі відпрацьована система підвищення професійної і педагогічної
майстерності персоналу. Всі викладачі коледжу постійно підвищують
свою кваліфікацію за щорічними цільовими планами на факультетах
підвищення кваліфікації Донецького національного університету (м. Вінниця),
інших вищих навчальних закладах, а також Науково-дослідному експертнокриміналістичному центрі МВС України у Вінницькій області.
Висновок: якісний склад викладачів коледжу відповідає державним
вимогам з акредитації і дозволяє в повному обсязі забезпечити реалізацію
освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста зі
спеціальності 5.03040101 «Правознавство».
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5. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення
Експертна комісія на місці ознайомилась зі станом навчальних корпусів,
гуртожитку, обладнанням навчальних приміщень і дійшла висновку, що для
провадження освітньої діяльності у Економіко - правовому коледжі ПВНЗ
«Вінницький фінансово - економічний університет» створена сучасна
матеріально-технічна база, яка забезпечує проведення навчально-виховного
процесу, спортивно-масової роботи і організацію дозвілля студентської молоді.
Матеріально-технічна база коледжу поповнюється виключно за рахунок
власних коштів, отриманих від надання освітніх послуг.
Експертною комісією проведена перевірка оригіналів документів, що
засвідчують право володіння і користування приміщеннями для здійснення
освітньої діяльності та стан матеріально-технічного забезпечення навчального
процесу в коледжі. Перевірені документи відповідають дійсності.
Приміщення, які використовуються для навчального процесу обстежені, на
них складені і завірені міською санітарною службою санітарні паспорти та
зроблені висновки про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних,
пожежних та охорони праці норм і нормативних документів.
Гуртожиток університету забезпечує 100% потреб студентів коледжу. У
гуртожитку створені належні санітарні і побутові умови, що сприяють
успішному навчанню та змістовному відпочинку студентської молоді.
В Економіко-правовому коледжі, створено належні умови для
забезпечення здоров’я та для організації дозвілля і відпочинку студентів:
працює їдальня, медпункт, перукарня, функціонує студентська художня
самодіяльність, діє спортивно-оздоровчий комплекс.
Перелік спеціалізованих лабораторій з ПЕОМ, які забезпечують виконання
навчального плану по підготовці молодших спеціалістів з спеціальності
5.03040101 «Правознавство» наводиться в таблиці 5.1.
Таблиця 5.1
Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих
комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання навчального
плану за спеціальністю «Правознавство»
Найменування Найменування
комп’ютерної навчальної
лабораторії, її дисципліни
площа

Комп’ютерна
лабораторія
№308, 60 м2

1. Комп'ютерні
технології в
юридичній
діяльності

Голова експертної комісії

Найменування
пакетів
прикладних
програм
(у
тому
числі
ліцензованих)
16 системних МІСГ050Й
\Уогс1
блоків,
МІСГО80Й
16 моніторів
Ехсеї
Сеіегоп 2.00
Модель
і
марка
персональних
комп’ютерів,
їх кількість

Доступ до
Інтернету,
наявність
каналів
доступу
(так/ні)
Так
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2.Основи
Оеіі Е 770 Р
інформатики
і Оигоп 1.2 0
обчислювальної РЬіІІірз 107 8
техніки
3.Трудове право

Комп’ютерна
лабораторія
№310, 60 м2

Ореп ОШсе
МІСГ 0 8 0 Й

Ассезз
N 0 «Парус»
N0
«Г алактика»
Ліга Закон
16 системних МісгозоЙ
1.Діловодство
АУогсі
2.Право
блоків,
МІСГ 080 Й
інтелектуальної
16 моніторів
власності
Ехсеї
Сеіегоп 2.00
Ореп ОШсе
3 .Державне
Оеіі Е 770 Р
Ліга Закон
будівництво та
місцеве
самоврядування
4.Цивільне
право України

Так

В бібліотеці, яка обслуговує педагогічних працівників і студентів
Економіко-правового коледжу, сформовано окремий навчально-методичний
фонд коледжу з врахуванням потреб забезпечення навчального процесу.
Список вітчизняних фахових періодичних видань, якими забезпечена бібліотека
наводиться в таблиці 5.2.
Таблиця 5.2
Список фахових періодичних видань з підготовки молодших
спеціалістів з спеціальності 5.03040101 «Правознавство»
№
п/п

Рік
надходження

Назва періодичного видання

1

Право України

2017-2018

2

Економіка. Фінанси. Право

2017-2018

3

Закон и жизнь

2017-2018

4

Вісник Вищого адміністративного суду України

2017-2018

В Економіко-правовому коледжі розроблена програма інформаційного
забезпечення навчального процесу, яка передбачає можливості використання
сучасних освітніх технологій із застосуванням комп’ютерної техніки, та
освітніх інформаційних технологій. Програма комп’ютеризації навчального
процесу реалізується в напрямі переходу на новітні інформаційні продукти з
Голова експертної комісії

/ТІА

,
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виходом в Інтернет цілодобово. Використовуються наступні засоби
інформатизації навчального процесу: електронні підручники, електронний
каталог літератури, електронний варіант методичних матеріалів. При
проведенні проміжного і підсумкового контролю знань застосовуються
тестування, модульні завдання і т.п., ліцензійні спеціальні програми
автоматизації офісної діяльності «Асистент», операційна система \¥іпсіошз,
автоматизована система Парус, Галактика, Ліга Закон, автоматизована система
тестів контролю знань студентів.
Застосування інформаційних технологій в навчальному процесі підготовки
юристів дозволяє значно підвищити спроможність навчального закладу до
якісної практичної підготовки фахівців. Через електронну пошту та Інтернет
викладачі і студенти отримують найновішу професійну та наукову інформацію.
Інформаційне забезпечення доповнюється надходженнями інструктивнонормативних документів, законодавчої бази, що сприяє підвищенню
професійної підготовки.
Роботу бібліотеки спрямовано на формування бібліотечного фонду згідно з
навчальними планами, на якісне і оперативне бібліотечно-бібліографічне та
інформаційне обслуговування студентів Економіко-правового коледжу.
Загальна кількість навчальної літератури є достатньою для забезпечення
навчального процесу і підготовки молодших спеціалістів з правознавства.
Повноцінному виконанню навчального плану підготовки молодших
спеціалістів із спеціальності «Правознавство» сприяє наукова робота як
викладачів, так і студентів. Для кожного викладача затверджена тема наукової
роботи, за якою проводяться наукові дослідження. Педагогічні працівники
беруть активну участь у наукових конференціях, методичних семінарах, що
знаходить своє відображення в наукових публікаціях та в звітах з наукових
робіт.
Педагогічні працівники випускової циклової комісії
правознавства
поповнюють бібліотеку власними розробками, зокрема:
- опубліковані
викладачами
навчальні
та
навчально-методичні
посібники з навчальних дисциплін;
- розроблені та опубліковані типографським способом опорні конспекти
лекцій та методичні вказівки до практичних занять;
- підготовлені методичні вказівки та контрольні завдання для перевірки
рівня залишкових знань студентів по всім навчальним дисциплінам;
- розроблені навчально-методичні завдання щодо організації самостійної
роботи та практичної підготовки студентів, удосконалення форм і методів
контролю знань студентів.
Згідно Закону України «Про вищу освіту» фінансово-господарська діяль
ність спрямована
на матеріально-технічне та інформаційне забезпечення
навчального процесу, надання соціальних гарантій і захисту прав студентів та
співробітників. Студенти мають право на безкоштовне користування бібліо
текою, інформаційними фондами, забезпечуються медичним обслуговуванням,

Голова експертної комісії

д.ю.н., професор Д.М.Лук’янець

15

яке передбачає: амбулаторне поліклінічне обслуговування; комплексні
медогляди; заходи з профілактики інфекційних захворювань.
Керівництво Економіко-правового коледжу забезпечує умови з охорони
праці та техніки безпеки, вживає заходів з метою поліпшення умов праці,
підтримує нормальний температурний» світловий і шумовий режим у
навчальних і службових приміщеннях.
Підготовка матеріальної бази до кожного навчального року визначається
планом по університету.
Висновок: стан матеріально-технічної бази коледжу, комп’ютерне
забезпечення, достатня кількість спеціалізованих кабінетів, забезпеченість
навчальною літературою сприяють належній підготовці молодших
спеціалістів, відповідають державним вимогам з підготовки фахівців за
спеціальністю, що акредитується. Рівень забезпечення навчального
процесу
кабінетами,
лабораторіями
та
нормативно-правовою
документацією,
первинними
документами
відповідають
вимогам
акредитації.
6. Навчально-методичне забезпечення
Планування та організація освітньої діяльності у коледжі здійснюється
згідно з нормативними та інструктивними документами Міністерства освіти і
науки України, Положенням про організацію навчального процесу у коледжі.
Ознайомившись зі станом навчально-методичного забезпечення освітньої
діяльності, експертна комісія встановила, що адміністрація, керівники
структурних підрозділів, викладачі коледжу дотримуються вимог і положень
нормативних документів з організації, управління та проведення освітньої
діяльності.
Навчальний процес регламентується графіком організації навчального
процесу, розкладом занять, який складається відповідно до нормативних
вимог, графіком проведення практичної підготовки студентів та контрольних
заходів. Протягом навчального року графік організації навчального процесу не
змінюється. Розклад занять, що складається своєчасно на кожний семестр
затверджується директором коледжу і погоджується з профспілковим
комітетом коледжу, забезпечує необхідні умови проведення лекційних,
практичних та семінарських занять.
На кожний семестр розробляється графік навчального процесу, який
передбачає тривалість теоретичних і практичних занять, проходження практик,
екзаменаційних сесій, перелік дисциплін, за якими проводиться підсумковий
контроль. Обсяг тижневого аудиторного навантаження на студентів відповідає
нормативним вимогам.
Як показує аналіз, розклад навчальних занять узгоджений з графіком
навчального процесу та графіком контролю за роботою студентів, який
визначає термін проведення викладачами письмових контрольних робіт,
індивідуальних занять і співбесід, виконання комплексних завдань. Крім того,
кожна циклова комісія, яка забезпечує навчальний процес спеціальності
Голова експертйої комісії
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«Правознавство», складає графік проведення консультацій та індивідуальної
роботи зі студентами.'
Після закінчення навчального року випускова циклова комісія з
правознавства розглядає на своєму засіданні результати, а педагогічна рада
Економіко-правового коледжу заслуховує звіти про підсумки навчальновиховної, наукової та науково-методичної роботи. При цьому звертається увага
не лише на фактичне, але і якісне виконання навчального навантаження та
індивідуальних планів роботи викладачів.
Контроль за організацією навчального процесу здійснюється шляхом
вивчення певного питання і обговорення його на засіданнях випускової
циклової комісії, педагогічної ради коледжу.
Для забезпечення спроможності якісної підготовки молодших спеціалістів
з правознавства в коледжі ведеться необхідна і цілеспрямована навчальнометодична робота. Навчально-методичне забезпечення дисциплін робочого
навчального плану підготовки молодших спеціалістів з спеціальності
5.03040101 «Правознавство» наведено в таблиці 6.1.
Таблиця 6.1
Навчально-методичне забезпечення дисциплін робочого навчального
плану підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03040101
’___________ _________ «Правознавство»____________________________
*

Найменуван
ня
навчальної
дисципліни
згідно
3
навчальним
планом

Інформація про наявність («+», «-» або немає потреби)

Навчальн
ого
контенту

Планів
практичних
(семінарськи
х занять)

Завдань для
самостійної
роботи
студентів

Питань,
задач,
завдань або
кейсів для
поточного
та
підсумковог
о контролю

Завдань
для
комплекс
ної
контроль
ної
роботи

1. Нормативні дисципліни
І.Цикл загальної підготовки
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5

Ділова українська
мова (за
професійним
спрямуванням)
Економічна
теорія
Основи
філософських
знань
Соціологія
Культурологія

Голова експертної комісії

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+
Іноземна мова (за
професійним
спрямуванням)
+
1.7
Фізичне
виховання
1.8
+
Теорія держави і
права
1.9
+
Історія держави і
права України
1.10
+
Безпека
життєдіяльності
1.11
+
Основи
інформатики та
обчислювальної
техніки
+
1.12
Комп’ютерні
технології в
юридичній
діяльності
2. Цикл професійної підготовки
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6
2.7
2.8
2.9

2.10

2.11
2.12
2.13

Юридична
деонтологія
Конституційне
право України
Адміністративне
право
Державне
будівництво і
місцеве
самоврядування в
Україні
Організація
судових та
правоохоронних
органів
Цивільне та
сімейне право
Цивільний процес
Трудове право
Конституційне
право зарубіжних
країн
Судочинство в
господарських
судах
Господарське
право
Фінансове право
Кримінальне
право

Голова експертної комісії

+

+

+

+

+

; +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

/у

/)

+

,

ї
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2.14

+

+

+

+

+

2.15

Кримінальний
процес
Діловодство

+

+

+

+

+

2.16

Екологічне право

+

+

+

+

+

2.17

Аграрне право

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

,
■
’Ч»

Дисципліни за вибором навального закладу
1.1

1.2
1.3

І. Цикл загальної підготовки
+
Основи
психології та
педагогіки
+
Релігієзнавство
+
Латинська мова
+

+

+

+

+

1.5

Ораторське
мистецтво
Логіка

+

+

+

+

+

1.6

Етика та естетика

+

+

+

+

+

1.7

Політологія

+

+

+

+

+

1.8

Історія вчень про
державу та право
Історія держави
та права
зарубіжних країн
Основи
римського
цивільного права
Основи екології

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1.4

1.9

1.10

1.11
2.1
2.2
2.3

11. Цикл професійної та практичної підготовки
+
+
+
Кримінологія
+
+
+
Міжнародне
право
+
+
+
Житлове право
+

+

+

+

+

2.5

Кримінальне
виконавче право
Банківське право

+

+

+

+

+

2.6

Митне право

+

+

+

+

+

2.7

Міжнародне
приватне право
Біржове право

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Прокурорський
нагляд
Податкове право

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.12

Торгове
і
кооперативне
право
Криміналістика

+

+

+

+

+

2.13

Нотаріат України

+

+

+

+

+

2.4

2.8
2.9
2.10
2.11
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2.14
2.15

2.16
2.17

Адвокатура
України
Юридична
служба
в
народному
господарстві
Муніципальне
право
Правові
та
організаційні
основи
підприємницькі
діяльності

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Експертна комісія встановила, що всі дисципліни навчального плану для
молодших спеціалістів з спеціальності «Правознавство» мають повний
комплект методичного забезпечення.
Для кожної дисципліни навчального плану розроблені навчальнометодичні комплекси, які представлені навчальною та робочою навчальною
програмами, що містять зміст навчальної дисципліни, послідовність,
організаційні форми її вивчення та обсяг, форми і засоби поточного і
підсумкового контролю; структурно-логічну схему міждисциплінарних
зв’язків; методичними вказівками до виконання практичних завдань; курсових
робіт і самостійної роботи студентів, варіантами модульних контрольних
робіт, екзаменаційними білетами, критеріями оцінювання знань студентів.
Методична робота Економіко-правового коледжу в цілому спрямована на
вдосконалення викладання навчальних дисциплін, оптимізацію навчального
процесу, забезпечення індивідуальної і самостійної роботи студентів,
підвищення педагогічної майстерності викладачів.
Практична підготовка студентів проводиться відповідно до Положення
«Про проведення практики студентів ВНЗ України», затвердженого наказом
МОНУ від 08.04.1993 р. № 93, та графіка навчального процесу і складається з
навчальної та виробничої практик. Методичне забезпечення практик включає
програми практик, робочі програми, методичні вказівки щодо проходження
практик, ведення щоденників, написання звітів, зразки необхідних додатків.
Програми проведення практик складені з урахуванням вимог освітньопрофесійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого
спеціаліста з права.
Висновок: педагогічним колективом коледжу створено навчальнометодичне забезпечення освітньої діяльності зі спеціальності 5.03040101
«Правознавство», яке відповідає державним акредитаційним вимогам.
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7. Якість підготовки і використання випускників
В Економіко-правовому коледжі велика увага приділяється питанням
якості підготовки фахівців, що є основним критерієм оцінки спроможності
навчального закладу вести навчальний-процес на належному рівня. З цією
метою розроблена система контролю та управління якістю, яка охоплює весь
період навчання студента. Згідно внутрішньої системи якості передбачено
розгорнута програма забезпечення якості освіти у ВНЗ та його структурних
підрозділів; заходи спрямовані на вдосконалення навчальних програм:
сформовані цілі і завдання навчальних програм; розробку структури
навчального плану, мінімізація кількості навчальних дисциплін, їх переліку і
змісту; формування вимог до результатів навчання за попереднім рівнем;
підвищення якості методичного забезпечення
навчальних дисциплін;
формування критеріїв, за якими відбувається перегляд навчальних планів;
оцінювання ефективності роботи викладачів; заходи по вдосконаленню методів
викладання і об’єктивності оцінювання; політики Економіко-правовому
коледжі щодо формування контингенту студентів; встановлення зворотніх
зв’язків між учасниками навчального процесу; самооцінки ефективності
діяльності та забезпечення якості; забезпечення публічної інформації та інші
процедури і заходи. Система забезпечення якості вищої освіти у Економікоправовому коледжі Вінницького фінансово-економічного університету
ухвалена рішенням Вченої Ради університету (протокол №9 від 25.05.2015 р.),
а хід виконання заходів щодо забезпечення системи якості освіти розглянуто
Вченою радою (протокол №4 від 27.12.2016 р.).
В структурі університету та коледжу створено центр моніторингу якості
освіти. Положення про моніторинг якості освіти затверджено на засіданні
вченої ради університету.
Експертна комісія проаналізувала зміст системи забезпечення якості
освіти і прийшла до висновку, що в коледжі проводиться відповідна робота по
виконанню вимог Закону України «Про вищу освіту», розділ 5 «Забезпечення
якості вищої освіти», а запроваджена система на практиці забезпечує
відповідний рівень якості підготовки фахівців.
Система передбачає проведення різних форм контролю, серед яких
використовується поточний модульний, тестовий та підсумковий контроль
відповідно до державних стандартів.
Поточний контроль роботи студентів включає самостійні та контрольні
роботи з практичних занять та виконання модульних контрольних завдань,
перевірки рівня засвоєння теоретичного і практичного матеріалу. Підсумковий
контроль проводиться у наступних формах: екзаменів, заліків (з урахуванням
результатів поточного контролю), комплексні контрольні завдання, комплексні
перевірки залишкових знань студентів, виконання і захист курсових робіт,
захист звітів з виробничої практики, комплексний кваліфікаційний екзамен за
фахом.
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Якісна успішність, °Л

Форми організації та контролю за станом навчального процесу, облік та
звітність про роботу - викладачів та виконання студентами навчальних планів
повністю
відповідають
сучасним
державним
вимогам.
Обов’язкове
відпрацювання студентами пропущених лекцій, практичних та лабораторних
занять. Протягом семестру викладачі проводять підсумковий контроль знань
студентів, чим сприяють подальшому поліпшенню навчально-виховного
процесу.
Викладачі систематично контролюють відвідування занять студентами та
їх поточну успішність, що знаходить відображення в журналах обліку роботи
викладача, виводиться рейтинг успішності студентів.
Для проведення контролю знань студентів використовуються результати
планових контрольних робіт, оцінки за практичні та семінарські заняття,
виконання самостійних домашніх завдань тощо. За наслідками перевірки знань
приймаються необхідні оперативні заходи щодо своєчасної ліквідації поточної
заборгованості студентів з окремих дисциплін.
З метою визначення рівня гуманітарної, фундаментальної та фахової
підготовки студентів в Економіко-правовому коледжі проводиться контроль
рівня залишкових знань, який здійснюється систематично у формі виконання
комплексних контрольних робіт. З цією метою для студентів розроблено
відповідні пакети комплексних контрольних завдань з навчальних дисциплін
гуманітарного, фундаментального та професійного циклів.
Під час роботи експертної комісії з 21 по 23 березня 2018 р. з метою
контролю якості підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство» були
проведені комплексні контрольні роботи (таблиця 7.1).
Таблиця 7.1
Зведена відомість
результатів виконання експертних комплексних контрольних робіт
_______ студентів спеціальності 5.03040101 «Правознавство»

N°
о4

А бсолю тна
успішність, %

N°
О4

кількість

о''ч
4

«2»

«3»
кількість

N°

О4

кількість

'•ч
О4

«4»

«5»
кількість

кількість

Дисципліни

Кількість
студентів

№
з/п

Група

О держ али оцінки, з них
Виконували
ККР

Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1.

91Ю П
Основи
філософських знань 52ЕПК

16

16

100

2

13

9

56

5

31

0

0

100

68 ,7

2.

Економічна теорія

89Ю П
51ЕПК

ЗО

зо

100

1

3

18 60

11

37

0

0

100

63

46

46

100

3

8 27 57 16

35

0

0

100 65,8

0

0

100

Разом по циклу:

Дисципліии циклу фундаментальної підготовки
1.

Теорія держ ави і
права

91Ю П
52ЕПК
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16

100

(пГ

П

'

8

50

6

37

62.5
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3.

Історія держави і
права України

89ЮП
ЗО
51ЕПК

0

0

100

Разом по циклу:
46 46
0
100 10 22 18 39 18 39
Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки
87ЮГ]
1. Трудове право
39 39
100
0
7 18 16 41 16 41
42ЕПЬ
2. Кримінальне право 87ЮП 39 39
7 18 15 38 17 44
0
100
42ЕПК
Цивільне і сімейне 87ЮГ
3.
39 39
0
100
7 18 17 44 15 38
право
42ЕПК
Разом по циклу:
117 117
100 21 18 48 41 48 41
0

0

100 61,3

0

00

ЗО

100

8 27 10 33 12

40

60

58,9

0

100

56

0

100 61,5

0

100 58,8

Експертна перевірка рівня залишкових знань студентів 2 курсу (гр.52ЕПК,
91ЮП), Зкурсу (гр. 51ЕПК, 89ЮП) та 4 курсу (гр.42ЕПК, 87ЮП) з циклу
гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки показала, що в коледжі
підтримується достатній рівень підготовки юристів, який відповідає сучасним
вимогам. Контрольні заміри знань засвідчили, що студенти належним чином
оволоділи теоретичним програмним матеріалом і вміють використовувати
одержані знання та професійні компетентності при вирішенні практичних
завдань. Рівень знань є достатнім як за показниками абсолютної успішності, так
і за показниками якості. Відхилення від результатів самоаналізу знаходиться в
допустимих межах.
Таблиця 7.2
Результати замірів знань студентів спеціальності «Правознавство»
при експертній перевірці
№

1.
2.

Якість
Успішність
експертиза
самоаналіз
самоаналіз експертиза
Г
підготовки
рної
і
соціально-економічно
Цикл гуманіта
68,7
100
Основи філософських
100
70
знань
63
66
100
Економічна теорія
100
65,8
100
100
Всього
68
Дисципліна

Цикл фундаментальної підготовки
1.

Теорія держави і права

100

100

2.

Історія держави і права
України
Всього

100

100

100

100

Цикл професійної підготовки
100
100

64
63

62,5
60

63,5

61,3

61

58,9

1.

Трудове право

2.

Цивільне і сімейне право

100

100

64

61,5

3.

Кримінальне право

100

100

58

56

Всього

100

100

60

58,8
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Під час експертизи проведений аналіз курсових робіт, які студенти
виконують у відповідності із навчальним планом (з дисциплін «Цивільне та
сімейне право», «Цивільний процес», «Кримінальний процес»). Проведена
перевірка курсових робіт показала, що їх тематика, зміст, обсяг і рівень
виконання відповідають встановленим вимогам. Експертною комісією була
проведена перевірка курсових робіт, підготовлених студентами 4-го курсу
(гр.42ЕПК(Ю)-14,87ЮП-15) з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»
(таблиця 7.3).
Таблиця 7.3
'чг

Підсумки оцінювання експертами якості курсових робіт з навчальної
дисципліни «Кримінальний процес» 5.03040101 «Правознавство»_____

1

Тема курсової
роботи

Експертна

№
Прізвище студента
з/п

Під час
захисту

Оцінка

3

4

5

2

Примітка

6

1.

Басенко О.І.

Засади кримінального
провадження

5

5

Робота повністю розкриває обрану тему
та оформлена відповідно до
встановлених вимог. Простежується
логічна послідовність та науковий
стиль викладу матеріалу, підібрані
необхідні додатки, підведені підсумки
по всіх висвітлених питаннях. Створено
презентацію.

2.

Потуторовська
А.С.

Прокурорський нагляд
за додержанням
заканності на
досудовому слідстві

4

4

Робота виконана згідно обраної теми,
своєчасно з посиланням на норми
чинного законодавства. Визначено
поняття, характерні ознаки, форма, строк
договору зберігання. Робота має недоліки
в оформленні.

3.

Сирота А.В.

Цивільний позов у
кримінальному
провадженні

5

4

Тема роботи розкрита в повному обсязі,
містить посилання на використані
джерела, вдало підібрані додатки,містить
логічні висновки.

4.

Білик В.В.

Участь та проблеми
діяльності прокурора в
судовому засіданні

5

4

Робота виконана за визначеною темою,
план складено в межах досліджуваної
теми. Тема розкрита на належному рівні,
гіросліджується робота з різними
джерелами, зібрано необхідні додатки.
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5.

Назарчук Д.О.

Мікрооб’єкти.
Використання та
заказування у
виконавчому
провадження

4

4

Тема роботи розкрита на належному
рівні, містить посилання на використані
джерела, підібрані необхідні додатки
(діаграми, приклади позовних заяв).

6.

Чорнонос А.В.

Провадження в
Верховному Суді
України

5

5

Тема роботи розкрита на високому рівні
згідно обраної теми. Простежується
логічна послідовність та науковий стиль
викладу матеріалу, підібрані необхідні
додатки, підведені підсумки по всіх
висвітлених відповідає встановленим
вимогам.

Державна
атестація
молодших
спеціалістів
за
спеціальністю
«Правознавство» проводиться складанням комплексного кваліфікаційного
екзамену за фахом, що включає такі дисципліни: теорія держави і права,
цивільне та сімейне право, трудове право, кримінальне право.
В процесі формування знань і навичок фахівців достатньо уваги
приділяється практичній підготовці студентів. Підприємства та організації, що
використовуються як бази практик, вибираються за участю студентів з
урахуванням можливого місця майбутньої роботи. За період навчання студенти
проходять такі види практики: навчальна практика (4 тижні); виробнича
практика (6 тижнів). Практичне навчання студентів організоване відповідно до
Положення, проходить у відповідності з графіком навчального процесу. Із
студентами проводиться інструктаж з техніки безпеки та видається необхідна
навчальна документація. Терміни проходження практик узгоджені із вивченням
професійно-орієнтованих дисциплін. Організація проведення практики
відповідає встановленим вимогам.
Практики проводяться на базі відповідних юридичних установ та
організацій
м. Вінниці і Вінницької області. З даними установами та
організаціями укладені відповідні угоди. Перелік установ та організацій, які
дали запрошення на проходження практики та наявність угод і їх термін дії
наведено в таблиці 7.4
Таблиця 7.4.
Забезпечення програмами і базами для проходження практики
№ Найменування
практики

Семестр, в ' Тривалість Інформація
практики
про
якому
наявність
(тижнів)
передбачена
програм
практика
практик
(«+» або «-
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1.

Навчальна
практика

2

2

»)
+

2.

Навчальна
практика

4

2

+

Юридична
клініка

3.

Виробнича
практика

6

6

+

В загальних
місцевих
судах, органах
державної
судової
адміністрації
та в установах
юстиції
Вінницької
обл.

дії)
-

Юридична
клініка

Договір 3
територіальним
управлінням
державної
судової
адміністрації у
Вінницькій
обл. №6 від
18.09.2015р.;
Угода з
управлінням
юстиції
Вінницької
обл. №9 від
15.03.2016 р.;
Строк дії 5
років

Студенти випускного курсу спеціальності «Правознавство», які проходять
виробничу практику безпосередньо в юридичних установах та організаціях,
отримують від багатьох з -них запрошення на працевлаштування. Така форма
організації
проходження
практики
створює
реальні
умови
для
працевлаштування.
Працевлаштування випускників коледжу з спеціальності «Правознавство»
відбувається на підставі угод з юридичними установами та організаціями м.
Вінниці та області. Дану роботу проводить Бюро працевлаштування
університету.
Висновок: якість підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство»
відповідає державним вимогам акредитації.
8.

Перелік зауважень контролюючих органів
та заходи з їх усунення

Впродовж міжакредйтаційного періоду здійснювалися планові перевірки
діяльності Економіко-правового коледжу: Міністерством освіти і науки
України
в 2017 році по питаннях організації навчального процесу
спеціальності «Інформаційна діяльність підприємства»; в 2015 році
здійснювалася комплексна перевірка діяльності коледжу та університету
Голова експертнси комісії
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Департаментом освіти і науки Вінницької облдержадміністрації; у 2016 році
перевірка побутових умов студентів коледжу; в 2017 році перевірка дотримання
ліцензійних умов та державних стандартів загальноосвітньої підготовки в
коледжі; у 2016 році здійснювалася перевірка Вінницьким обласним комітетом
з фізичної культури і спорту стану підготовки спортивних об’єктів до роботи та
використання їх за призначенням; у 2017 році Вінницьким обласним
управлінням держпраці здійснювалася перевірка дотримання законодавчих
норм оплати та охорони праці. За вказаний період здійснювались перевірки
контролюючими органами місцевого самоуправління: санітарною службою м.
Вінниці, органами Державної служби з надзвичайних ситуацій, охорони праці,
податковими органами.
Комісіями відзначалося, що освітня діяльність Економіко-правового
коледжу, як і Вінницького фінансово-економічного університету в цілому,
здійснюється у відповідності із встановленими державними стандартами.
Економіко-правовий коледж підтверджує свою спроможність забезпечити
якісну підготовку фахівців. Цьому сприяє відповідний рівень науковометодичного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення, який відповідає
встановленим державним вимогам.
Експертною комісією за результатами попередньої акредитаційної
експертизи спеціальності 5.03040101 «Правознавство», яка відбувалася з 12 по
14 лютого 2013 року були висловлені наступні зауваження:
1.
Посилити роботу по підвищенню кваліфікації викладачів шляхом
атестації та через написання та захист кандидатських дисертацій.
2.
Продовжити
роботу
щодо
удосконалення
методичного
забезпечення з дисциплін юридичного спрямування відповідно до вимог
кредитно-модульної системи організації навчального процесу та з урахуванням
змін чинного законодавства.
3.
Постійно поновлювати бібліотечний фонд науковими та
навчальними виданнями останніх років та виданням та виданням навчальних
посібників викладачів коледжу.
Експертна комісія констатує, наявність позитивних результатів роботи
щодо підвищенню кваліфікації викладачів шляхом атестації та через написання
та захист кандидатських дисертацій, про що свідчать показники якості
педагогічного складу коледжу.
Робота з удосконалення методичного забезпечення дисциплін
юридичного спрямування та поновлення бібліотечного фонду також ведеться,
але потреба у подальшому удосконаленні методичного забезпечення
залишається актуальною.
Висновок: пропозиції експертної комісії з попередньої акредитації
спеціальності 5.03040101 «Правознавство» в основному виконані.
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9. Зауваження, що були зроблені під час попередньої експертизи
акредитаційної справи
Експертна комісія розглянула та проаналізувала недоліки та зауваження,
які були висловленні за результатами попередньої експертизи акредитаційних
матеріалів і на підставі оцінки стану справ безпосередньо на місці та
спираючись на представлені документи дійшла наступних висновків:
1. Навчальний план 2017 р. не відповідає вимогам п.14 ст.1 Закону
України «Про вищу освіту».
Відповідно до п.14 статті 1 Закону України «Про вищу освіту»
навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить,
як правило, 60 кредитів ЕКТС. Проте у представленому навчальному плані
спеціальності «Правознавство» 16 дисциплін другого курсу складають у
сукупності 64 кредити, на третьому курсі 16 дисциплін складають у сукупності
56 кредитів.
Експертна комісія встановила, що зазначений недолік виправлено і до
навчального плану внесено відповідні зміни. Доопрацьовані навчальні плани
представлено у додатках 1,2.
2. Звернути увагу, у навчальних планах відсутня інформація про перший
курс.
Експертна комісія встановила, що відсутність даної інформації була
обумовлена тим, що частина студентів вступають до коледжу на базі базової
середньої освіти і починають навчання на рік раніше, ніж особи, що вступають
на навчання на базі повної середньої освіти. Відтак керівництво коледжу
вважало, що останні починають навчання з другого курсу.
Зазначений недолік виправлено, до навчальних планів внесено відповідні
зміни. Доопрацьовані навчальні плани представлено у додатках 1, 2.
3. З ’ясувати фахову відповідність викладача Лімана В.В. до дисципліни
«Основи інформатики та обчислювальної техніки», викладача Літинської А.М.
до дисципліни «Екологічне право».
Експертна комісія встановила, що викладач Ліман В.В. має базову вищу
технічну освіту та науковий ступінь кандидата технічних наук. Крім того,
викладач Ліман В.В. пройшов підвищення кваліфікації у Донецькому
національному університеті за програмою «Педагогіка вищої школи» та
виконав випускну роботу за темою «Використання інформаційно-компютерних
технологій в освітньому процесі» (свідоцтво про підвищення кваліфікації
12СПВ 187870 від 30.11.2015, додаток 3), а також за тематикою «Основи
інформатики та обчислювальної техніки» в НВК «Хорс-Телеком» (довідка
№02/02-001 від 02.02.2018, додаток 4). У 2005 році рішенням вченої ради
Вінницького фінансово-економічного інституту Ліману В.В. присвоєно вчене
звання доцента по кафедрі інформаційних систем і технологій (атестат
Міжнародної кадрової академії УЗ №00678 - додаток 5).
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Викладач Літинська А.М. пройшла стажування в Міжрегіональній
академії управління персоналом з дисципліни «Екологічне право» (довідка №27
від 19.03.2018, додаток 6).
Враховуючи викладене експертна комісія дійшла висновку про те, що
фахова підготовка викладачів Лімана,В.В. та Літинської А.М. відповідає
вимогам викладання відповідних дисциплін, проте експертна комісія вважає за
необхідне з 2018/2019 навчального року здійснити заміну викладача по
дисципліні «Екологічне право» на більш досвідченого юриста.
4. Інформація щодо наукової та професійної активності викладачів
подана не у розгорнутому вигляді.
Експертна комісія проаналізувала рівень наукової та професійної
активності викладачів, які здійснюють викладання по спеціальності
«Правознавство» на відповідність вимогам Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності закладів освіти, затверджених Постановою КМУ від
30.12.2015 №1187.
Інформація щодо рівня наукової та професійної активності викладачів у
розгорнутому вигляді представлена в Додатку 7.
5. Відсутня тематика підвищення кваліфікації викладачів
Експертна комісія перевірила документи і підтверджує підвищення
кваліфікації викладачів, що здійсгіюють підготовку фахівців за спеціальністю
«Правознавство», на протязі останніх п’яти років.
Тематика
підвищення кваліфікації викладачів випускової циклової
комісії за спеціальністю «Правознавство» представлена у Додатку 8.
6. Відсутнє забезпечення викладачами дисципліни: Правові та
організаційні основи підприємницької діяльності.
Експертна комісія встановила, що в акредитаційних матеріалах
інформація про викладача дисципліни «Правові та організаційні основи
підприємницької діяльності не вказана помилково. Викладання зазначеної
навчальної дисципліни здійснює викладач Клюса О.І., яка має вищу юридичну
освіту за спеціальністю «Право». ( Копія диплому М І8 №028124, Додаток 9)
7. Відсутня інформація про забезпечення мультимедійним обладнанням
лабораторій та спеціалізованих кабінетів (додаток 13.2 Ліцензійних умов
Постанови КМУ від 30.12.2015р. №1187)
Експертна комісія, встановила що в аудиторіях Економіко-правового
коледжу ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет» є у наявності
наступне мультимедійне обладнання, що відповідає вимогам п.2 додатку 13
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти,
затверджених Постановою КМУ Від 30.12.2015 №1187:
- Інфрачервона інтерактивна дошка №ш1іпе КЗ-800
- Мультимедійний проектор Оріоша \У3058Т
- Мультимедійний проектор ВЕК<3 М8506
8. Звернути увагу, площі приміщень, відображені у табл. 6.5. не
відповідають даним табл. 6.4. та Свідоцтву про право власності.
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Експертна комісія встановила, що загальна площа приміщень, що
використовуються у навчальному процесі складає 4720,2 кв.м, що відповідає
площі навчально-адміністративного корпусу, вказаного у свідоцтві на право
власності №138 від 13.04.2006. Цифра 3291,2 кв.м, вказана у таблиці 6.5
акредитаційних матеріалів відповідає^ тільки площі приміщень для занять
студентів.
9. Кількість студентів, які виконували ККР, не відповідає даним ЄДЕБО
Експертна комісія встановила, що невідповідність кількості студентів, які
виконували ККР даним ЄДЕБО обумовлена тим, що один зі студентів, що
виконав ККР - Мельник Владислав Миколайович, був відрахований згідно
наказу від 05.02.2018. Таким чином, інформація до ЄДЕБО була внесена після
подання акредитацій них матеріалів на експертизу. Витяг з наказу про
відрахування Мельника В.В. представлений у Додатку 10.
10. Відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації
та громадянство керівника навчального закладу.
Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та
громадянство керівника навчального закладу Білоконного Петра Григоровича, а
саме копія паспорта громадянина України АА №235886, копія диплому
кандидата технічних наук ТН '№089256, атестату доцента ДЦ №027979
представлені у Додатках 11, 12 та 13.
11. Відсутня інформація про забезпечення навчальними програмами.
Експертна комісія встановила, що усі навчальні дисципліни забезпечені
навчальними програмами, які представлені в навчально-методичних
комплексах по кожній навчальній дисципліні.
12. Відсутня інформація про наявність критеріїв оцінювання знань і
вмінь студентів.
Експертна комісія встановила, що критерії оцінювання знань і вмінь
студентів викладені у Положенні про критерії та порядок оцінювання
навчальних досягнень студентів в Економіко-правовому коледжі ПВНЗ
«Вінницький фінансово-економічний університет» (Додаток 14)
13. Відсутній опис внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
Експертна комісія встановила, що внутрішня система забезпечення
якості освітньої діяльності Економіко-правового коледжу ПВНЗ «Вінницький
фінансово-економічний університет» є у наявності. Опис системи забезпечення
якості освіти представлений у Додатку 15.
10. Загальні висновки та пропозиції
Зміст, організація, кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне,
інформаційне забезпечення освітньої діяльності, рівень підготовки фахівців зі
спеціальності 5.03040101 «Правознавство» в Економіко-правовому коледжі
ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет» відповідають діючим
нормативам освітньої діяльності та акредитаційним вимогам щодо підготовки
фахівців на початковому рівні вищої освіти.
Голова експертної комісії

д.ю.н., професор Д.М.Лук’янець

зо
Для подальшого удосконалення освітньої діяльності, поліпшення якості
підготовки фахівців експертна комісія пропонує:
- цикловій комісії з правознавства посилити роботу з удосконалення
методичного забезпечення навчальних дисциплін, у т.ч. приділити увагу
засобам діагностики знань студентів, постійному оновленню рекомендованої
літератури, особливо перелікам нормативно-правових актів, та тематики
курсових робіт;
- звернути увагу викладачів на відповідність назв навчальних дисциплін у
контрольних та курсових роботах студентів назвам дисциплін у навчальному
плані та забезпечити необхідний контроль за оформленням курсових робіт;
здійснювати
поповнення
бібліотечного
фонду
новітньою
спеціалізованою літературою;
- продовжити активну співпрацю з роботодавцями Вінницької та сусідніх
областей щодо сприяння подальшому працевлаштуванню випускників коледжу
за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство».
На підставі вказаного вище експертна комісія Міністерства освіти і
науки України зробила
висновок про
можливість акредитації
спеціальності 5.03040101 «Правознавство» в Економіко-правовому коледжі
ПВНЗ «Вінницький фінансово^економічний університет» у межах
наявного ліцензійного обсягу на початковому рівні вищої освіти.
Голова експертної комісії:
професор кафедри державно-правових
дисциплін Харківського національного
університету імені В.Н.Каразіна,
доктор юридичних наук, професор

Д.М. Лук’янець

Член комісії:
Заступник директора з навчально-виховної
роботи Філії «Черкаський кооперативний
економіко-правовий коледж» Вищого
навчального закладу Укооспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

І.В. Сидоренко

З експертними висновками
Директор ЕкономікоПВНЗ «Вінницький
університет»

П.Г. Білоконний

Ректор
ПВНЗ «Вінницький фінансо
економічний університет»

П.Г. Білоконний

Голова експертної-комісії

д.ю.н., професор Д.М.Лук’янець

ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про дотримання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
підготовки молодших спеціалістів з спеціальності 5.03040101
___________ «Правознавство» галузі знань 0304 «П раво»__________
Найменування показника
(нормативу)

Значення показника
початкового рівня
(короткий цикл)

Фактичне значення
показника

І. К а д р о в і в и м о г и
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Наявність у закладі
+
+
освіти підрозділу чи
кафедри, відповідальних за
підготовку здобувачів
вищої освіти
2. Наявність у складі
підрозділу чи кафедри,
відповідальних за
підготовку здобувачів
три особи, 3 них
+
вищої освіти, тимчасової
одна особа, що має
науковий ступінь
робочої групи (проектної
або вчене .звання
групи) з науковопедагогічних працівників,
на яку покладено
відповідальність за
підготовку здобувачів
вищої освіти за певною
спеціальністю
+
+
3. Наявність у керівника
проектної групи (гаранта
освітньої програми):
1) наукового ступеня
та/або вченого звання за
відповідною або
спорідненою
спеціальністю

+

+

+

+

Відхилення
фактичного
значення показника
від нормативного

+

2) наукового ступеня та
вченого звання за
відповідною або
спорідненою
спеціальністю
3 ) стажу науковопедагогічної та/або
наукової роботи не менш
як 10 років (до 6 вересня
2019 р. для початкового
рівня з урахуванням стажу
педагог ічної роботи)
Голова експертної комісії

д.ю.н., професор Д.М.Лук’янець

Провадження освітньої діяльності

4. Проведення лекцій з
навчальних дисциплін
науково-педагогічними
(науковими) працівниками
відповідної спеціальності
за основним місцем роботи
(мінімальний відсоток
визначеної навчальним
планом кількості годин):
1) які мають науковий
ступінь та/або вчене звання
(до 6 вересня 2019 р. для
початкового рівня з
урахуванням педагогічних
працівників, які мають
вищу категорію)

-

83
за циклами:
гуманіт.- 30 67%
фундам,- 43 83,3%
профес.- 31 83,3%

25

+58

2) які мають науковий
ступінь доктора наук або
вчене звання професора
3) які мають науковий
ступінь доктора наук та
вчене звання
5. Проведення лекцій з
навчальних дисциплін, що
забезпечують формування
професійних
компетентностей, науковопедагогічними (науковими)
працівниками, які є
визнаними професіоналами
і з досвідом ро'бота за фзсшл
1 (мінімальний відсоток
і в ш іт а й д а ж ь іш

і

Ш5ЙКЙ&’їазккасїі таЖА1)-

і

1) дослідницької,
управлінської,
інноваційної або творчої
роботи за фахом
10

23

підпункти 1-19
пункту 5 приміток

+

+13

2) практичної роботи за
фахом
6. Проведення лекцій,
практичних, семінарських
та лабораторних занять,
здійснення наукового

д.ю.н., професор Д.М.Лук’янець

керівництва курсовими,
дипломними роботами
(проектами),
дисертаційними
дослідженнями науковопедагогічними (науковими)
працівниками, рівень
наукової та професійної
активності кожного з яких
засвідчується виконанням
за останні п’ять років не
менше трьох умов,
зазначених у пункті 5
приміток
7. Наявність випускової
кафедри із спеціальної
(фахової) підготовки, яку
очолює фахівець
відповідної або
спорідненої науковопедагогічної спеціальності:
1 )з науковим ступенем
доктора наук та вченим
званням;
2) з науковим ступенем та
вченим званням
3) з науковим ступенем або
вченим званням
8. Наявність трудових
договорів (контрактів) з
усіма науковопедагогічними
працівниками та/або
наказів про прийняття їх на
роботу

<

+

+

+

+

II. Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість
2,4
7
+4,6
приміщеннями для
проведення навчальних
занять та контрольних
заходів (кв. метрів на одну
особу для фактичного
контингенту студентів та
заявленого обсягу з
урахуванням навчання за
змінами)
2. Забезпеченість
10
12
+2
мультимедійним
обладнанням для
одночасного використання
Голова експертної комісії

д.ю.н., професор Д.М.Лук’янець

в навчальних аудиторіях
(мінімальний відсоток
кількості аудиторій)
3. Наявність соціальнопобутової інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі
читального залу;
2) пунктів харчування;
3) актового чи концертного
залу;
4)спортивного залу;
5) стадіону та/або
спортивних майданчиків
6) медичного пункту
4. Забезпеченість
здобувачів вищої освіти
гуртожитком (мінімальний
відсоток потреби)
5. Забезпеченість
комп’ютерними робочими
місцями, лабораторіями,
полігонами, обладнанням,
устаткованням,
необхідними для
виконання навчальних
планів

+

ч

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
70

+
100

+30

Провадження освітньої діяльності
+
+

■

I II . Технологічні вимог» щодо навально-методичного забезпечення освітньої

діяльності
Започаткування провадження освітньої діяльності
+
+

1. Наявність опису
освітньої програми
2. Наявність навчального
плану та пояснювальної
записки до нього

3. Наявність робочої
програми з кожної
навчальної дисципліни
навчального плану
4. Наявність комплексу
навчально-методичного
забезпечення з кожної
навчальної дисципліни
навчального плану
5. Наявність програми
практичної підготовки,
робочих программ практик
6. Забезпеченість студентів
навчальними матеріалами з
кожної навчальної
Голова експертної комісії

+

+

Провадження освітньої діяльності
+
+

+

+

+

+

+

+

д.ю.н., професор Д.М.Лук’янець

дисципліни навчального
плану
7. Наявність методичних
матеріалів для проведення
атестації здобувачів

+

+

IV. Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої
діяльності
Започаткуванни провадження освітньої діяльності
не менш як два
4
1. Забезпеченість
найменування
бібліотеки вітчизняними та
закордонними фаховими
періодичними виданнями
відповідного або
спорідненого профілю, в
тому числі в електронному
вигляді
2. Наявність доступу до баз
даних періодичних
наукових видань
англійською мовою
відповідного або
спорідненого профілю
•
(допускається спільне
користування базами
кількома закладами освіти)
Провадження освітньої діяльності
+
+
3. Наявність офіційного
веб-сайту закладу освіти,
на якому розміщена
основна інформація про
його діяльність (структура,
ліцензії та сертифікати про
акредитацію,
освітня/освітньо-наукова/
видавнича/атестаційна
(наукових кадрів)
діяльність, навчальні та
наукові структурні
підрозділи та їх склад,
перелік навчальних
дисциплін, правила
прийому, контактна
інформація)
45
ЗО
4. Наявність електронного
ресурсу закладу освіти,
який містить навчальнометодичні матеріали з
навчальних дисциплін
навчального плану, в тому
числі в системі
дистанційного навчання

Голова ексїіертної комісії

/і/К

(Ж

+2

+15

д.ю.н., професор Д.М.Лук’янець

(мінімальний відсоток
навчальних дисциплін)

V. Якісні характеристики
5.1.У мови забезпечення
державної гарантії якості
вищої освіти
5.1.1.Виконання
навчального плану за
показниками
номенклатури
дисциплін, годин, форм
контролю, %
5.1.2.Підвищення
кваліфікації викладачів
постійного складу за
останні 5 років, %
5.2.Результати освітньої
діяльності (рівень
підготовки фахівців), не
менше
5.2.1.Рівень гуманітарної
підготовки
Успішно виконані
завдання з дисциплін
фахової підготовки, %
Якісно (на 4 і 5) виконані
контрольні завдання з
дисциплін фахової
підготовки, %
5.2.2.Рівень
фундаментальної
підготовки
Успішно виконані
завдання з дисциплін
фахової підготовки, %
Якісно (на 4 і 5) виконані
контрольні завдання з
дисциплін фахової
підготовки, %
5.2.3.Рівень фахової
підготовки
Успішно виконані
завдання з дисциплін
фахової підготовки, %
Якісно (на 4 і 5) виконані
контрольні завдання з
дисциплін фахової
Голова експертної комісії

100

100

+

100

100

+

90

100

+10

50

65,8

+15,8

90

100

+10

50

61,3

+11,3

90

100

+10

50

58,9

+8,9

■

д.ю.н., професор Д.М.Лук’янець

підготовки,%
5.3.Наявність у структурі
навчального закладу
наукових підрозділів та
результатів їх діяльності
5.4.Участь студентів у
науковій діяльності
(наукова робота на
кафедрах та в лабо
раторіях, участь у
наукових конференціях,
конкурсах, виставках,
профільних олімпіадах
тощо)

+

+

+

+

Голова експертної комісії:1

Доктор
кафедри

юридичних

наук;професор

державно-правових

дисциплін

Харківського національного університету
Д.М.Лук’янець

імені В.Н. Каразіна,

Член експертної комісії:

заступник
виховної

директора
роботи

кооперативний

з

Філії

навчально-

І.В. Сидоренко

«Черкаський

економіко-правовий

коледж» Вищого навчального закладу
Укооспілки

«Полтавський

університет

економіки і торгівлі».

Директор Економіко-правового
коледжу

П.Г.Білоконний

Ректор
П.Г.Білоконний

Д.Ю.Н.,

професор Д.М.Лук’янець

ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про дотримання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
підготовки молодших спеціалістів з спеціальності 5.03040101
___________ «Правознавство» галузі знань 0304 «П раво»__________
Найменування показника
(нормативу)

Значення показника
початкового рівня
(короткий цикл)

Фактичне значення
показника

Відхилення
фактичного
значення показника
від нормативного

І. Кадрові вимоги
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Наявність у закладі
+
+
освіти підрозділу чи
кафедри, відповідальних за
підготовку здобувачів
вищої освіти
2. Наявність у складі
підрозділу чи кафедри,
відповідальних за
підготовку здобувачів
три особи, 3 них
+
вищої освіти, тимчасової
одна особа, що має
робочої групи (проектної
науковий ступінь
групи) з науковоабо вчене звання
педагогічних працівників,
на яку покладено
відповідальність за
підготовку здобувачів
вищої освіти за певною
спеціальністю
+
+
3. Наявність у керівника
проектної групи (гаранта
освітньої програми):

+

+

1) наукового ступеня
та/або вченого звання за
відповідною або
спорідненою
спеціальністю
2) наукового ступеня та
вченого звання за
відповідною або
спорідненою
спеціальністю
3) стажу науковопедагогічної та/або
наукової роботи не менш
як 10 років (до 6 вересня
2019 р. для початкового
рівня з урахуванням стажу
педагогічної роботи)
Голова експертної комісії

+

/Ґ Л

(>Щг

+

д.ю.н., професор Д.М.Лук’янець

Провадження освітньої діяльності

4. Проведення лекцій з
навчальних дисциплін
науково-педагогічними
(науковими) працівниками
відповідної спеціальності
за основним місцем роботи
(мінімальний відсоток
визначеної навчальним
планом кількості годин):
1) які мають науковий
ступінь та/або вчене звання
(до 6 вересня 2019 р. для
початкового рівня з
урахуванням педагогічних
працівників, які мають
вищу категорію)

*

25

83
за циклами:
гуманіт.- 30 67%
фундам.- 43 83,3%
профес.- 31 83,3%

+58

10

23

+13

підпункти 1-19
пункту 5 приміток

+

2) які мають науковий
ступінь доктора наук або
вчене звання професора
3) які мають науковий
ступінь доктора наук та
вчене звання
5. Проведення лекцій з
навчальних дисциплін, що
забезпечують формування
професійних
компетентностей, науковопедагогічними (науковими)
працівниками, які є
визнаними професіоналами
з досвідом роботи за фахом
(мінімальний відсоток
визначеної навчальним
планом кількості годин):
1) дослідницької,
управлінської,
інноваційної або творчої
роботи за фахом
2) практичної роботи за
фахом
6. Проведення лекцій,
практичних, семінарських
та лабораторних занять,
здійснення наукового
Голова експертної комісії
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керівництва курсовими,
дипломними роботами
(проектами),
дисертаційними
дослідженнями науковопедагогічними (науковими)
працівниками, рівень
наукової та професійної
активності коленого з яких
засвідчується виконанням
за останні п ’ять років не
менше трьох умов,
зазначених у пункті 5
приміток
7. Наявність випускової
кафедри із спеціальної
(фахової) підготовки, яку
очолює фахівець
відповідної або
спорідненої науковопедагогічної спеціальності:
1) з науковим ступенем
доктора наук та вченим
званням;
2) з науковим ступенем та
вченим званням
3) з науковим ступенем або
вченим званням
8. Наявність трудових
договорів (контрактів) з
усіма науковопедагогічними
працівниками та/або
наказів про прийняття їх на
роботу

*

•

+

+

+

+

II. Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення
Започаткування провадження освітньої діяльності
7
2,4

1. Забезпеченість
приміщеннями для
проведення навчальних
занять та контрольних
заходів (кв. метрів на одну
особу для фактичного
контингенту студентів та
заявленого обсягу з
урахуванням навчання за
змінами)
2. Забезпеченість
мультимедійним
обладнанням для
одночасного використання

10

12

+4,6

+2
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в навчальних аудиторіях
(мінімальний відсоток
кількості аудиторій)
3. Наявність соціальнопобутової інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі
читального залу;
2) пунктів харчування;
3) актового чи концертного
залу;
4)спортивного залу;
5) стадіону та/або
спортивних майданчиків
6) медичного пункту
4. Забезпеченість
здобувачів вищої освіти
гуртожитком (мінімальний
відсоток потреби)
5. Забезпеченість
комп’ютерними робочими
місцями, лабораторіями,
полігонами, обладнанням,
устаткованням,
необхідними для
виконання навчальних
планів

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
70

+
100

+30

Провадження освітньої діяльності
+
+

•

I I I . Технологічні вимоги дцодо навально-методичного забезпечення освітньої

діяльності
Започаткування провадження освітньої діяльності
+
+
1. Наявність опису
освітньої програми
+
+
2. Наявність навчального
плану та пояснювальної
записки до нього
Провадження освітньої діяльності
+
+
3. Наявність робочої
програми з кожної
навчальної дисципліни
навчального плану
+
+
4. Наявність комплексу
навчально-методичного
забезпечення з кожної
навчальної дисципліни
навчального плану
+
«■
+
5. Наявність програми
практичної підготовки,
робочих программ практик
+
+
6. Забезпеченість студентів
навчальними матеріалами з
кожної навчальної

д.ю.н., професор Д.М.Лук’янець

дисципліни навчального
плану
7. Наявність методичних
матеріалів для проведення
атестації здобувачів

+

+

IV. Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої
діяльності
Започаткування провадження освітньої діяльності
не менш як два
4
1. Забезпеченість
найменування
бібліотеки вітчизняними та
закордонними фаховими
періодичними виданнями
відповідного або
спорідненого профілю, в
тому числі в електронному
вигляді
2. Наявність доступу до баз
даних періодичних
наукових видань
англійською мовою
відповідного або
спорідненого профілю
(допускається спільне
користування базами
кількома закладами освіти)
Провадження освітньої діяльності
+
+
3. Наявність офіційного
веб-сайту закладу освіти,
на якому розміщена
основна інформація про
його діяльність (структура,
ліцензії та сертифікати про
акредитацію,
освітня/освітньо-наукова/
видавнича/атестаційна
(наукових кадрів)
діяльність, навчальні та
наукові структурні
підрозділи та їх склад,
перелік навчальних
дисциплін, правила
прийому, контактна
інформація)
45
ЗО
4. Наявність електронного
ресурсу закладу освіти,
в?
який містить навчальнометодичні матеріали з
навчальних дисциплін
навчального плану, в тому
числі в системі
дистанційного навчання

+2

+15
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(мінімальний відсоток
навчальних дисциплін)

V. Якісні характеристики
5.1.У мови забезпечення
державної гарантії якості
вищої освіти
5.1.1.Виконання
навчального плану за
показниками
номенклатури
дисциплін, годин, форм
контролю, %
5.1.2.Підвищення
кваліфікації викладачів
постійного складу за
останні 5 років, %
5.2.Результати освітньої
діяльності (рівень
підготовки фахівців), не
менше
5.2.1.Рівень гуманітарної
підготовки
Успішно виконані
завдання з дисциплін
фахової підготовки, %
Якісно (на 4 і 5) виконані
контрольні завдання з
дисциплін фахової
підготовки, %
5.2.2.Рівень
фундаментальної
підготовки
Успішно виконані
завдання з дисциплін
фахової підготовки , %
Якісно (на 4 і 5) виконані
контрольні завдання з
дисциплін фахової
підготовки, %
5.2.3 .Рівень фахової
підготовки
Успішно виконані
завдання з дисциплін
фахової підготовки, %
Якісно (на 4 і 5) виконані
контрольні завдання з
дисциплін фахової

100

100

+

100

100

+

90

100

+10

50

65,8

+15,8

90

100

+10

50

61,3

+11,3

90

100

+10

50

58,9

+8,9

•
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підготовки, %
5.3.Наявність у структурі
навчального закладу
наукових підрозділів та
результатів їх діяльності
5.4.Участь студентів у
науковій діяльності
(наукова робота на
кафедрах та в лабо
раторіях, участь у
наукових конференціях,
конкурсах, виставках,
профільних олімпіадах
тощо)

+

+

+

+

Голова експертної комісії:

Доктор
кафедри

юридичних

наук;професор

державно-правових

дисциплін

Харківського національного університету

Д.М.Лук’янець

імені В.Н. Каразіна,

Член експертної комісії:

заступник

директора

виховної

роботи

Філії

кооперативний
коледж»

Вищого

Укооспілки

з

навчально-

І.В. Сидоренко

«Черкаський

економіко-правовий
навчального закладу

«Полтавський

університет

економіки і торгівлі».

Директор Економіко-право/
коледжу

П.Г.Білоконний

Ректор
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