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ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи з підготовки молодших спеціалістів
за галуззю знань 0304 «Право» (08 Право)
за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство» ( 081 Право)
у Коледжі Приватного вищого навчального закладу ІваноФранківського університету права імені Короля Данила Галицького
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09. 08. 2001 р.
№ 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних
закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих
професійних училищах» (зі змінами від 15.08.2012 р.), наказу Міністерства
освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 «Про особливості
запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905,
наказу Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2016 року № 1565
«Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих
навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію
напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
10 січня 2017 року за № 20/29888, керуючись «Положенням про експертну
комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи, затвердженого
наказом МОН України від 14.01.2002 р. №16, на виконання вимог наказу
Міністерства освіти і науки України від 14.04.2017 р. № 746-А «Про
проведення акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі
спеціальності 5.03040101 «Правознавство» у Коледжі Приватного вищого
навчального закладу Івано-Франківського університету права імені Короля
Данила Галицького експертна комісія у складі:
Кіндюка Бориса Володимировича, професора кафедри теорії та
історії держави і права Тернопільського національного економічного
університету, доктора юридичних наук, професора, голови комісії;
Котухи Олександра Степановича, декана юридичного факультету
Львівського торгово-економічного університету, кандидата юридичних
наук, доцента, експерта -члена комісії
у період з 18 квітня по 20 квітня 2017 року розглянула, подані
Коледжем Приватного вищого навчального закладу Івано-Франківського
університету права імені Короля Данила Галицького (надалі Коледж)
матеріали акредитаційної справи та безпосередньо на місці провела
акредитаційну експертизу та оцінку відповідності освітньої діяльності цього
навчального закладу державним вимогам щодо акредитації спеціальності
5.03040101 «Правознавство» (081 Право) галузі знань 0304 Право (08 Право)
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за денною
формою навчання.
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Експертна оцінка діяльності коледжу з підготовки фахівців ОКР
«молодший спеціаліст» за спеціальністю, що акредитується, проводилась за
такими напрямкам:
експертна оцінка оригіналів документів, що підтверджують
достовірність інформації, поданої навчальним закладом, разом із заявою про
акредитацію, до Міністерства освіти і науки України;
відповідність показників діяльності навчального закладу
установленим законодавством вимогам щодо кадрового, навчальнометодичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення
освітньої діяльності за спеціальністю, що акредитується;
відповідність освітньої діяльності державним вимогам щодо
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.
Зокрема розглянуто:
- Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (Приватний
вищий навчальний заклад Івано-Франківський університет права імені
Короля Данила Галицького. Ідентифікаційний код №24684167). Серія А01
№266709 від 25.07.2007.
- Довідка (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних та
фізичних осіб-підприємців. Серія АГ № 19976892 від 27.01.2015 р.;
- Довідка (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних та
фізичних осіб-підприємців АГ № 19976892 від 27.01.2015 р. «про
реєстраційний номер платника єдиного внеску за основним видом
діяльності»;
- Довідка про включення вищого навчального закладу до Державного
реєстру вищих навчальних закладів України. Реєстраційний № 09-9-45 від
0 1 .1 1 .2 0 1 1 р.;

- Довідка Головного управління статистики в Івано-Франківській
області (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осібпідприємців) за № 04.2-03/2/8-248-2309 від 09.02.2014 р.;
- Статут ПВНЗ Івано-Франківського університету права імені Короля
Данила Галицького від 25.07.2007 р. та затверджений Міністерством освіти і
науки України 16.01.2008 р.;
- Рішення власника про створення Коледжу Приватного вищого
навчального закладу Івано-Франківського університету права імені Короля
Данила Галицького №К-03-09 від 05.05.2009 р.;
- Положення про коледж ПВНЗ Івано-Франківського університету
права імені Короля Данила Галицького (зареєстроване 10.01.2008 р. за № 1101-08 та затверджене Міністерством освіти і науки України від 16.01.2008 р.);
- Наказ ректора ПВНЗ Івано-Франківського університету права імені
Короля Данила Галицького № 160/5-ВК від 06.03.2009 р. про створення
відокремленого структурного підрозділу - Коледжу Приватного вищого
навчального закладу Івано-Франківського університету права імені Короля
Данила Г алицького;
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- Договір про використання матеріально-технічної бази університету в
навчальному процесі коледжу від 04 квітня 2011 р.
- Ліцензія серія АЕ №270513 від 05.06.2013 р. з надання освітніх
послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних
вимог молодшого спеціаліста; Ліцензія серія серії АЕ № 636723 від
19.06.2015 року, видана на підставі рішення Акредитаційної комісії від
28.05.2015 р., протокол №116 (наказ МОН України від 10.06.2015 р.
№ 1415л);
- Ліцензія серія АА №145132 від 07.07.2014 р. з надання освітніх
послуг, пов’язаних з одержанням повної загальної середньої освіти;
- Сертифікат про акредитацію серія НІ-І №0954119 від 06.06.2012 р.
«Про визнання коледжу акредитованим за галуззю знань 0304 «Право»
спеціальність 5.03040101 «Правознавство» за І (першим) рівнем»;
- Накази з основного виду діяльності за 2014-2017 роки;
- Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодший спеціаліст та ліцензованого обсягу(погоджено МОН України
11.12.2015 р .);
- Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна
програма підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого
спеціаліста за галуззю знань 0304 «Право» за спеціальністю 5.03040101
«Правознавство» , нормативна та варіативні компоненти;
- Навчальні та робочі навчальні плани; навчальні програми дисциплін
за галуззю підготовки; робочі навчальні програми за спеціальністю
підготовки; комплексні контрольні роботи з дисциплін спеціальності;
- Порівняльні таблиці відповідності досягнутих рівнів освітньої
діяльності акредитаційним вимогам, а також інші документи.
За результатами проведеної роботи встановлено:
1. Загальна характеристика Коледжу та приватного вищого
навчального закладу, наявні ліцензії, спеціальності та напрями
підготовки
Коледж здійснює освітянську діяльність відповідно до Конституції
України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших
нормативно-правових актів, Статуту Приватного вищого навчального
закладу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила
Еалицького та Положення про коледж.
Коледж було створено наказом ректора Приватного вищого
навчального закладу Івано-Франківського університету права імені Короля
Данила Галицького № 160/5-ВК від 06.03.2009 р. відповідно до ст. 1.9
Статуту ПВНЗ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила
Галицького затвердженого Міністерством освіти і науки України від
16.01.2008 р. та зареєстрован
> р. за № 11191050002001535,
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ідентифікаційний код №24684167 з метою підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” для потреб органів державної
влади і місцевого самоврядування, суду, правоохоронних органів,
підприємств,
установ,
організацій
Івано-Франківської
області
та
Прикарпатського регіону.
Надання освітніх послуг навчальним закладом, пов’язаної з
одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого
спеціаліста за спеціальністю, яка акредитується проводиться згідно з
ліцензією серії АЕ № 636723 від 19.06.2015 року, виданої на підставі рішення
Акредитаційної комісії від 28.05.2015 р., протокол № 116. (Наказ МОН
України №1415-л. від 10.06. 2015 року. Термін дії ліцензії до 01.07. 2017 р.)
та сертифіката про акредитацію спеціальності серія НІ-І №0954119 від
06.06.12 р. про визнання коледжу акредитованим за галуззю знань 0304
«Право» спеціальність 5.03040101 «Правознавство» І (першим) рівнем
відповідно рішення ДАК від 25.05.2012 р., протокол № 96 (Наказ МОН
України №2117-л від 01.06. 2012 року (термін дії сертифіката до 01.07. 2017

Директор коледжу - Соловій Ярослав Іванович, 1961 р. народження,
освіта вища педагогічна та вища юридична: у 1981 р. закінчив Кременецьке
педагогічне училище за спеціальністю вчитель праці і креслення, а у 1992
році закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім.
Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство», доктор філософії,
кандидат юридичних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії. Науковопедагогічний стаж понад 25 років.
Коледж здійснює провадження освітньої діяльності, пов’язаної з
наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого
спеціаліста за шістьма спеціальностями:
5.03040101 “Правознавство” - з ліцензованим обсягом набору 100 осіб;
5.03050801 „Фінанси і кредит” - з ліцензованим обсягом набору 25
осіб;
5.06010201
„Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр” - з
ліцензованим обсягом набору 50 осіб;
5.06010101 «Будівництво» - з ліцензованим обсягом набору 25 осіб;
5.02020701 «Дизайн» - з ліцензованим обсягом набору 30 осіб;
5.05010301 «Розробка програмного забезпечення» - з ліцензованим
обсягом набору 30 осіб.
Коледж є відокремленим структурним підрозділом університету без
права юридичної особи. Матеріальна база Коледжу та його кадровий
потенціал забезпечується ПВНЗ Івано-Франківським університетом права
імені Короля Данила Еалицького. В Коледжі працює 5 циклових випускових
комісій: циклова комісія із загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін,
циклова комісія юридичних дисциплін, циклова комісія з фінансів і кредиту,
циклова комісія з архітектури, будівництва та дизайну, циклова комісія з
інформатики та обчислювальної
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Івано-Франківський університет права імені Короля Данила
Галицького є вищим навчальним закладом освіти III рівня акредитації
(сертифікат про акредитацію від 13 липня 2012 року, серія РІ-ІІІ №0954622).
Повна назва університету: Приватний вищий навчальний заклад ІваноФранківський університет права імені Короля Данила Галицького.
Ректор університету - доктор юридичних наук, доцент Луцький Андрій
Іванович, 1976 року народження (як правонаступник засновника
університету - покійного доктора юридичних наук, професора Луцького
І.М.). У 2001 році закінчив Міжнародний науково-технічний університет (м.
Київ) за спеціальністю «Правознавство». У квітні 2010 року захистив
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за
спеціальність 19.00.06 «Юридична психологія» (диплом ДК № 059337), а у
березні 2013 року присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії права
та юридичної психології (атестат доцента 12 ДЦ № 034285). У грудні 2015
року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних
наук.
ПВНЗ Івано-Франківський університет права імені Короля Данила
Галицького (надалі Університет) є правонаступником ПВНЗ ІваноФранківського інституту права, економіки та будівництва, заснованого в 1997
році. Статут Університету затверджено МОН України 19.07.2007 р.,
зареєстровано
Івано-Франківським
міськвиконкомом
25.07.2007
р.
(№11191050002001535, ідентифікаційний код №24684167). Інститут одержав
ліцензію в 2001 році із напрямів: 0601 «Право», 1201 «Архітектура», 0501
«Економіка
і
підприємництво»,
спеціальностей
«Правознавство»,
«Містобудування», «Фінанси», «Облік і аудит». У 2002 році отримав
сертифікат про акредитацію спеціальностей «Правознавство», «Облік і аудит»
та «Фінанси» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст». У
2006 р. отримано ліцензію на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного
рівня «спеціаліст» - спеціальність 7.060101 «Правознавство».
У 2007 році ВНЗ акредитовано за спеціальністю 7.060101
«Правознавство» - освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», ліцензовано
за спеціальностями 7.120101 «Містобудування» - освітньо-кваліфікаційний
рівень «спеціаліст» та 6.060101 «Будівництво» - освітньо-кваліфікаційний
рівень бакалавр, а також ліцензовано підготовку магістрів за трьома
спеціальностями: 8.060101 «Правознавство», 8.050104 «Фінанси», 8.050106
«Облік і аудит».
У липні 2008 року за напрямом 0501 «Економіка і підприємництво»
ліцензовано нову спеціальність - «Управління персоналом та економіка
праці» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»). У грудні 2008 року
Університет акредитовано за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» зі
спеціальностей 8.050104 «Фінанси» та 8.050106 «Облік і аудит» (рішення
ДАК від 16 грудня 2008 року, протокол № 74, наказ МОН України від
23.12.2008 р. № 2625-Л). У червні 2009 року Університет також акредитовано
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за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» зі спеціальності 8.060101
«Правознавство» (рішення ДАК від 04 червня 2009 року, протокол № 78).
У 2010 році Університет повторно акредитовано із галузі знань 0601
«Будівництво та архітектура», напрям підготовки 6.060102 «Архітектура» освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», а також акредитовано за III
рівнем спеціальність 7.120102 «Містобудування», освітньо-кваліфікаційний
рівень «спеціаліст».
У 2011 році рішенням ДАК від 25 травня 2011 року (протокол №87) в
Університеті акредитовано підготовку освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр» за напрямами 6.060101 «Будівництво», 6.030505 «Управління
персоналом і економіка праці» та 6.020304 «Богослов'я», а також ліцензовано
підготовку освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямами
(спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво», 7.03050501
«Управління персоналом і економіка праці» та 7.02030103 «Богослов'я»).
Крім того, цим же рішенням ДАК ліцензовано підготовку «молодших
спеціалістів» за спеціальностями 5.03050801 «Фінанси і кредит», 5.06010201
«Архітектурне
проектування
та внутрішній
інтер'єр»,
5.03040101
«Правознавство».
Рішенням ДАК від ЗО червня 2011 року (протокол №88) в Університеті
ліцензовано ще два напрями підготовки: 6.030302 «Реклама і зв'язки з
громадськістю» - освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» і 5.05010101
"Обслуговування програмних систем і комплексів"- за освітньокваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».
У квітні 2012 року рішенням ДАК від 26.04.2012 року (протокол №95)
в Університеті акредитовано підготовку освітньо-кваліфікаційного рівня
«спеціаліст» за спеціальностями
7.06010101 «Промислове і цивільне
будівництво», 7.03050501 «Управління персоналом і економіка праці»,
7.02030103 «Богослов'я», а також ліцензовано напрям підготовки 6.020207
«Дизайн».
У квітні 2013 року рішенням ДАК від 26 квітня 2013 року (протокол
№103) в Університеті ліцензовано підготовку освітньо-кваліфікаційного
рівня «бакалавр» за напрямом 6.050103 «Програмна інженерія» та освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст » за спеціальністю 5.05010301
«Розробка програмного забезпечення».
У червні 2014 року рішенням АК від 03 червня 2014 року (протокол №
109)
Університет
пройшов
чергову
акредитацію
за
освітньокваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», магістр» напряму
підготовки (спеціальності) «Правознавство», чергову акредитацію за
освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр» спеціальності 8.03050801
«Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)», 8.03050901 «Облік і
аудит», первинну акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«молодший спеціаліст» спеціальність 5.02020701 «Дизайн».
У липні 2014 року рішенням АК від 08 липня 2014 року (протокол №
110) в Коледжі Університеті лі]
здну спеціальність: 5.06010101
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«Будівництво та експлуатація будівель та споруд» освітньокваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст».
У 2015 році проведено чергові акредитації за наступними напрямами
підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» (протокол
№ 115), 6.060102 «Архітектура». Крім того проведено первинну акредитацію
наступних напрямів підготовки: 6.020207 «Дизайн», 6.030302 «Реклама і
зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)». Також ліцензовано новий
напрям підготовки освітнього рівня «бакалавр» 6.020303 «Філологія» та
спеціальність 8.06010202 «Містобудування» освітнього рівня «магістр»
(протокол № 116).
У 2016 році проведено чергові акредитації за напрямами підготовки
6.060101 «Будівництво», 6.030505 «Управління персоналом і економіка
праці» освітнього ступеня «бакалавр», а також проведено первинну
акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
спеціальність 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення».
Таким чином, кількість ліцензованих напрямів підготовки та
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців на даний час
складає 25 одиниць. Водночас, Університет має 22 акредитовані напрями
підготовки та спеціальності, в тому числі:
- за IV рівнем - чотири спеціальності: 8.03050801 «Фінанси і
кредит», 8.03050901 «Облік і аудит», 8.03040101 «Правознавство»,
8.06010202 «Містобудування» які відносяться до трьох галузей знань: 0305
«Економіка і підприємство», 0304 «Право» та 0601 «Будівництво та
архітектура»;
- за III рівнем - чотири спеціальності: 7.03040101 «Правознавство»,
7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво», 7.03050501 «Управління
персоналом і економіка праці», 7.02030103 «Богослов’я»;
- за II рівнем - дев’ять підготовки: 6.020207 «Дизайн», 6.030508
«Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.03040101 «Правознавство»,
6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.060102
«Архітектура», 6.060101 «Будівництво», 6.020304 «Богослов’я», 6.030203
«Реклама і зв’язки з громадськістю»;
- за І рівнем - п’ять спеціальностей: 5.03050801 «Фінанси і кредит»,
5.03040101 «Правознавство», 5.06010201 «Архітектурне проектування та
внутрішній інтер’єр», 5.02020701 «Дизайн», 5.05010301 «Розробка
програмного забезпечення».
У своєму складі університет має 3 факультети та 13 кафедр:
юридичний, архітектури та будівництва, економічний. У складі юридичного
факультету - 5 кафедр. У складі факультету архітектури та будівництва - З
кафедри. У складі економічного факультету - 5 кафедр.
Університет у своїй власності має чотири земельних ділянки, на яких
розташовані корпуси навчального закладу загальною площею 21490,8 кв. м.,
які повністю забезпечують потреби університету в навчальних і виробничих
площах. Загальна характеристик;
авлена в таблиці 1.
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Таблиця 1.
Загальна характеристика ПВНЗ Івано-Франківського університету
№
з/п

Показники діяльності

1

Ліцензований обсяг прийому вищого навчального
закладу (осіб)
у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
молодший спеціаліст (осіб)

2

Кількісні параметри
Денна форма Заочна форма
навчання
навчання
1010
695

260

0

бакалавр (осіб)

470

440

спеціаліст (осіб)

175

175

магістр (осіб)

105

80
1595

Кількість студентів, курсантів, слухачів разом:
у т.ч. за формами навчання
денна (осіб)
вечірня (осіб)
заочна, дистанційна (осіб)

1066

-

529

-

3

Кількість навчальних груп (одиниць)

70

41

4

Кількість напрямів підготовки та спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка фахівців (одиниць)
у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

25

17

молодший спеціаліст (одиниць)

6

-

бакалавр (одиниць)

11

10

спеціаліст (одиниць)

4

4

магістр (одиниць)

4

3

5

Кількість кафедр, (одиниць)
з них випускових, (одиниць)

6
7

Кількість факультетів (відділень), (одиниць)
Загальні навчальні площі будівель (кв. м)
з них: власні (кв. м)

8
9

орендовані (кв. м)
Навчальні площі, які здаються вищим навчальним
закладом в оренду (кв. м)
Інше
л
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Юридична адреса Коледжу: 76018, вул. Є. Коновальця, 35, м. ІваноФранківськ, тел. (0342) 77-18-45, тел./факс (0342) 77-62-88, 77-18-44.
За результатами перевірки оригіналів засновницьких та інших
відповідних документів щодо кадрового,
навчально-методичного,
матеріально-технічного, інформаційного
забезпечення
освітньої
діяльності Коледжу експертна комісія встановила:
- достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти та науки
України підтверджена;
- засновницькі документи, структура і зміст акредитаційної справи
відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів Міністерства
освіти і науки України та переліку документів, що додаються до заяви про
акредитацію молодших спеціалістів за галуззю знань 0304 «Право» за
спеціальністю 5.03040101 «Правознавство».

2. Кадрове забезпечення навчального процесу
Експертна комісія перевірила кадрове забезпечення навчальновиховного процесу за спеціальністю, що акредитується, та на основі
відповідних наказів навчального закладу, особових справ, трудових книжок
працівників, їх атестаційних листів встановила наступне:
- фактичні показники кадрового забезпечення підготовки фахівців за
спеціальністю 5.03040101 «Правознавство» (081 «Право») співпадають з
даними наведеними а акредитаційній справі;
- навчальний процес забезпечено досвідченим якісним штатним
науково-педагогічним викладацьким складом, що працює на умовах
контракту, а також силами провідних вчених і спеціалістів університету, які
залучаються до роботи на умовах штатного внутрішнього сумісництва;
- штатний розпис в Коледжі Приватного вищого навчального закладу
Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Еалицького
складається відповідно до нормативів вищої школи, розглядається Вченою
радою університету і затверджується на кожний фінансовий рік. Штатна
укомплектованість викладачами для підготовки молодших спеціалістів за
спеціальністю 5.03040101 «Правознавство» (081 «Право») складає 100%;.
До підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03040101
«Правознавство» (081 «Право») галузі знань 0304 «Право» (08 «Право»)
залучено 15 педагогічних працівників. Вчений ступінь кандидата наук та
спеціаліста вищої категорії мають 80% викладацького складу. Аналіз
динаміки змін у складі науково-педагогічних кадрів показує позитивну
тенденцію росту якісного показника.
Відповідність педагогічної спеціальності викладача визначається його
спеціальністю за дипломом про освіту, науковою спеціальністю, науковим
ступенем, ученим званням
педагогічного стажування чи
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підвищення кваліфікації з відповідної дисципліни. Всі викладачі викладають
дисципліни відповідно до спеціальності та кваліфікації, вказаних у дипломах.
Згідно затвердженого графіка вони пройшли підвищення кваліфікації
на відповідних кафедрах ВНЗ ІІІ-УІ рівнів акредитації та стажування в
органах державної влади, судах та інших правоохоронних органах і
організаціях.
Експертна комісія підтверджує виконання вимог щодо підвищення
кваліфікації науково-педагогічного складу коледжу, який забезпечує
підготовку молодших
спеціалістів
за
спеціальністю
5.03040101
«Правознавство» (081 «Право») галузі знань 0304 «Право» (08 «Право»).
План підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу Коледжу
виконується в повному обсязі.
Середній вік штатних викладачів з науковими ступенями - 46 років,
чисельність викладачів пенсійного віку - не має, середньорічне
навантаження складає 600-620 год., що в межах норм згідно Закону України
«Про вищу освіту».
Розрахунок частки педагогічних працівників вищої категорії, які
забезпечують викладання лекційних годин циклу загальноосвітньої
підготовки дисциплін навчального плану спеціальності - 30,5% (+5,5%);
гуманітарної та соціально-економічної підготовки дисциплін навчального
плану спеціальності - 50,9%(+25,9%); фундаментальної та спеціальної
підготовки дисциплін навчального плану спеціальності - 43,7%(+18,7%);
професійної та практичної підготовки дисциплін навчального плану
спеціальності - 58,1 %(+33,1 %).
Весь викладацький склад має відповідну профільну базову підготовку
та вагомий наукового-педагогічний досвід. Здійснюючи підготовку та
видання навчальних посібників, монографій, методичної літератури у власне
авторському виданні так і у співавторстві, вони роблять значний внесок у
розвиток інформаційного та навчально-методичного забезпечення освітнього
процесу у навчальному закладі.
Випускову циклову комісію юридичних дисциплін очолює Книш
Віталій Васильович, - ст. викладач - спеціаліст вищої категорії, кандидат
юридичних наук, доцент. Закінчив Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника у 2001 р., за освітою юрист,
спеціальність правознавство. Працює в Коледжі з 2009 року, загальний
педагогічний стаж складає понад 13 років. Викладає дисципліни «Екологічне
право», «Земельне право», «Аграрне право». Є автором понад 130 наукових
праць, в т. ч.-З монографій, 8 навчально-методичних посібників, 52 наукових
статей у фахових виданнях, 76 тез доповідей на конференціях.
Експертна комісія відзначає, що функціональна діяльність циклової
випускової комісії юридичних дисциплін знаходиться на належному рівні,
чітко ведеться облік та вся навчальна документація, засідання проводяться
згідно існуючого регламенту, про що свідчать журнали протоколів. Також
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проводиться постійний контроль за виконанням навчального плану,
оновлення навчально-методичного забезпечення.
Також, згідно рекомендацій попередньої експертизи акредитаційних
матеріалів, експертна комісія звернула увагу на забезпеченість викладачамиспеціалістами вищої категорії циклу загальноосвітньої підготовки та
констатує її відповідність вимогам нормативних документів Міністерства
освіти і науки України.
Висновок: якісний кадровий склад науково-педагогічного персоналу
Коледжу, його наукова та педагогічна кваліфікація відповідають чинному
законодавству на рівні акредитаційних вимог щодо забезпечення
підготовки
фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший
спеціаліст» за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство» (081 «Право»).

3. Навчально-методичне забезпечення
Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців у Коледжі
Приватного вищого навчального закладу Івано-Франківського університету
права імені Короля Данила Галицького здійснюється у відповідності до
Закону України від 01 липня 2014 р. (№1556-УІІ) «Про вищу освіту»,
розпорядження Кабінету міністрів України від 30 травня 2014 р.№590-р.,
наказів МОН України від 16.09.2014 р. за №1048 і від 25.11.2014 р. за №1392,
постанови Кабінету міністрів України від 29 квітня 2015 р.№ 266, інших
чинних нормативних актів і рекомендацій Міністерства освіти і науки
України, Науково-методичного центру вищої освіти, рекомендацій науковометодичних комісій та освітньо-професійних програм, кваліфікаційних
характеристик і вимог, навчальних і робочих навчальних планів.
Організація навчального процесу здійснюється за державними
стандартами. Нормативний зміст навчання, обсяг та рівень освітньої та
професійної підготовки молодшого спеціаліста юриста за спеціальністю
5.03040101 “Правознавство” (081 «Право») в Коледжі визначено на основі
державного стандарту ГСВО МОН Освітньо-професійної програми
підготовки «молодшого спеціаліста» за галуззю знань 0304 «Право» (08
«Право») за спеціальністю 5.03040101 “Правознавство”.
Професійне призначення та умови використання випускників коледжу
за спеціальністю, що акредитується у вигляді переліку первинних посад,
виробничих функцій і типових завдань діяльності визначено Освітньокваліфікаційними характеристиками «молодшого спеціаліста» за галуззю
знань 0304 «Право » за спеціальністю 5.03040101 “Правознавство” (081
«Право»),
Зазначені стандарти стали базою для розробки коледжем Варіативної
компоненти ОКХ з урахуванням специфіки галузі та регіону використання
фахівців.
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За результатами перевірки встановлено, що вимоги ОПП, ОКХ та їх
варіативних компонентів, наказу Міністерства освіти і науки України від
05.12.2008 року №1107 «Про проведення експертизи навчальних планів
вищих навчальних закладів» та Переліку галузей знань і спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України №266 від 29.04 2015 року, були
враховані при розробці навчальних планів підготовки ОКР «молодших
спеціалістів» за галуззю знань 0304 «Право» (08 «Право»), за спеціальністю
5.03040101 “Правознавство” (081 «Право»).
Базовий навчальний план підготовки фахівців ОКР «молодших
спеціалістів» за спеціальністю, що акредитується, містить цикл нормативних
дисциплін професійної та практичної підготовки та перелік дисциплін
варіативної компоненти, навчальну та виробничу практики, комплексного
державного іспиту за фахом.
Блок нормативних навчальних та вибіркових навчальних дисциплін, які
викладаються
протягом
навчання
за
спеціальністю
5.03040101
“Правознавство” (081 «Право»), забезпечено на 100% таким пакетом
навчально-методичних матеріалів:
1) навчальні програми;
2) робочі навчальні програми;
3) опорні конспекти лекцій з дисциплін;
4) методичне забезпечення семінарських та практичних занять
(методичні рекомендації, роздавальний матеріал, візуальний супровід тощо);
5) методичне забезпечення самостійної роботи студентів згідно
Положення коледжу про самостійну роботу студентів (включає в себе:
тематику, методичні рекомендації, завдання для самоперевірки, матеріали на
електронних носіях тощо);
6) методичне забезпечення курсових робіт (методичні розробки,
інструкції для їх виконання, тематика курсових робіт тощо);
7) пакети візуального супроводу занять (комп’ютерна підтримка
лекцій-презентації, відеофільми, слайди до мультимедійного проектора
тощо);
8) пакети завдань для поточного, рубіжного, підсумкового,
семестрового та державного екзаменаційного контролю знань студентів (за
сучасними методами і формами, в т.ч. комп’ютерний тестовий контроль,
комплексні контрольні завдання, інтегровані завдання тощо).
З усіх дисциплін, що забезпечують навчально-виховний процес зі
спеціальності, розроблені навчально-методичні комплекси.
Експертна комісія констатує, що всі вказані пакети документів
оформлені згідно вимог, їх зміст дозволяє якісно організовувати освітній
процес із застосуванням сучасних технологій навчання.
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Розроблена тематика курсових робіт є актуальною, розглянута та
схвалена на засіданні циклової комісії юридичних дисциплін. Методичний
супровід їх виконання відповідає акредитаційним вимогам.
Перелік дисциплін, які включено до навчального плану, забезпечують
формування інструментальних, міжособистісних, системних і спеціальних
компетенцій молодшого спеціаліста.
Організація і проведення відповідних видів практики здійснюється на
основі наскрізної та робочих програм практики (навчальної та виробничої),
затверджених директором коледжу та погоджені з керівниками бази практик,
з якими укладені договори. Терміни проведення практик визначені
навчальним планом та дотримані. Результати практики обговорюються на
засіданні методичної ради коледжу.
На завершальному етапі навчального процесу підготовки фахівців ОКР
«молодших спеціалістів» за галуззю знань 0304 «Право» (08 «Право»), за
спеціальністю 5.03040101 “Правознавство” (081 «Право») проводиться
комплексний державний іспит за фахом. Присвоєння кваліфікації здійснює
Екзаменаційна комісія.
Експертна комісія відзначає, що навчальний план виконується
своєчасно і в повному обсязі та відповідно до графіку навчального процесу.
Контроль за ходом навчального процесу здійснюється згідно єдиного
плану шляхом проведення перевірок з боку адміністрації - директора, його
заступників, завідувачів відділеннями, завідувача навчально-методичним
кабінетом, голів циклових комісій; проводяться директорські контрольні
роботи.
Значну допомогу в навчально-методичному забезпеченні дисциплін
коледж одержує від університету , зокрема, навчально-методичну літературу
- підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, опорні конспекти
тощо.
Експертна комісія, за результатами перевірки індивідуальних
навчальних планів студентів денної форми навчання, підтверджує виконання
навчальних планів, рівень освітньої та професійної підготовки молодшого
спеціаліста юриста за галуззю знань 0304 «Право» (08 «Право») за
спеціальністю 5.03040101 “Правознавство” (081 «Право»).

Висновок: реальний
стан
організаційного
та навчальнометодичного забезпечення навчально-виховного процесу в Коледжі
відповідає фактичним даним, наведеним в акредитаційній справі та
акредитаційним вимогам щодо здійснення підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за галуззю знань 0304
«Право» (08 «Право») за спеціальністю 5.03040101 “Правознавство” (081
«Право».
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4. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
Матеріальна база коледжу університету - це комплекс сучасних споруд
розташованих в центральній частині міста Івано-Франківська на 1,31 та по
вул. Є. Коновальця, 35. Загальна площа будівель - 21490,8 м , в тому числі
2
власні площі - 21490,8 м". Навчально-матеріальну базу складать З
примикаючі один до одного навчальні корпуси загальною площею 20441,6 м2
*
2
і навчальною площею 16542,6 м". Забезпеченість аудиторним фондом в
університеті становить 10,4 м2 на одного студента (по фактичній кількості
студентів).
В межах зазначених корпусів розташовані кафедри, комп'ютерні
лабораторії, кабінет криміналістики, конференц-зал, зал судових засідань,
юридична клініка, медичний пункт, видавничий центр, зали для малювання,
архітектурно-проектне бюро, дизайн-студія, лінгафонний кабінет.
У всіх приміщеннях для науково-педагогічного персоналу є сучасні
комп’ютери і можливість доступу до інформаційної мережі INTERNET,
електронної бібліотеки університету.
Університет має власну бібліотеку та приміщення для розташування
книгосховищ. В структурі бібліотеки є загальний читальний зал і
спеціалізований (комп’ютерна лабораторія) для роботи в мережі Інтернет та
приміщення для розташування книгосховищ. Читальні зали розраховані на
140 посадкових місць. Бібліотечний фонд нараховує 32 692 примірники
літератури + 45 електронних дисків і 234 електронних копії підручників,
навчальних посібників та опорних конспектів лекцій. Функціонування
університетської локальної комп’ютерної мережі забезпечує студентам і
викладачам можливість безлімітного доступу до глобальної мережі Інтернет
та Wi-Fi. Протягом останніх 3-х років книжковий фонд поповнився майже на
6 тис. примірників навчальної літератури.
Відповідно до договору купівлі-продажу № 05/100 від 18 січня 2002
року укладеного між ВАТ Івано-Франківський завод «Промприлад» та ІваноФранківським інститутом права, економіки та будівництва (реорганізованого
у 2007 році в ПВНЗ Івано-Франківський університет права імені Короля
Данила Галицького), у складі якого перебуває коледж, - є власником
адміністративних, навчальних та господарських приміщень, а також
приміщень соціальної інфраструктури розташованих за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Є. Коновальця, 35.
Згідно вищевказаного договору, оформлено свідоцтво про право
власності на нерухоме майно № 394 від 22 вересня 2004 року площею 4894
кв. м. та свідоцтво про право власності на нерухоме майно № 36555547 від 21
04. 2015 року площею 2889,5 м . Крім того, наявна Декларація про готовність
об’єкта до експлуатації № ІФ 14314209060 від 28 липня 2014 року на площу
10203,8 м2. Загальна площа, на яку оформлені свідоцтва про право власності
та площа готових об’єктів до експлуатації, складає 17987,3 м2.
Засідання Вченої Ради університету, Педагогічної ради Коледжу,
Науково-методичної, ректорату тощо проводя ться в конференц-залі на 90
'У

•

•
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місць, обладнаному аудіо-та відео забезпеченням. Для проведення різних
урочистостей університет має актовий зал на 400 посадкових місць, який
обладнано сучасними технічними засобами. На кожній лекційній залі є
графо-проектори та мультимедійні проектори, що забезпечують наочність
навчального процесу.
Університет має ряд спеціалізованих приміщень, які використовуються
у навчальному процесі Коледжу, а саме: 12 комп’ютерних спеціалізованих
лабораторій загальною площею - 975,3 м2, кабінет криміналістики загальною
9
2
•
•
площею - 65 м~, зал судових засідань - 65 м“, 2 проектні аудиторії площею 88
2
•
2
•
•
м кожна, дві художні майстерні площею 72 м кожна, лінгафонний кабінет
площею 35 м2 та інші.
Загалом в комп'ютерних лабораторіях, спеціалізованих кабінетах та
інших приміщеннях навчального призначення функціонує 294 комп'ютери зі
строком експлуатації не більше восьми років.
Загальна кількість комп’ютерів в Коледжі - 55 шт. Умовна
забезпеченість комп’ютерами в Коледжі з розрахунку на 100 студентів
складає 12,8 шт. Кількість годин роботи кожного студента даної
спеціальності за ПЕОМ (на день в середньому за період навчання) складає
1,7 год. Таким чином, співвідношення кількості робочих комп’ютерних місць
до кількості студентів спеціальності складає 1 комп’ютер для 3 студентів, що
відповідає нормам.
Коледж підключений до мережі Інтернет, створено зону Wi-Fi. У
коледжі функціонує загальна оптоволоконна мережа Інтернет зі швидкістю
50МЬ, що об’єднує служби коледжу. Апаратне забезпечення постійно
оновлюється.
Підготовка молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03040101
«Правознавство», здійснюється в учбових приміщеннях навчального
корпусу, що розташовані на 2-му та 3-му поверхах. Достатня кількість та
сучасне обладнання кабінетів дозволяє проводити лекційні, семінарські та
практичні заняття окремо для кожної групи на високому рівні, який
відповідає найсучаснішим вимогам до якості вищої освіти.
Серед них 2 спеціалізованих кабінети: з юридичних дисциплін кабінет криміналістики та зал судових засідань; іноземної мови за
професійним спрямуванням - комп'ютерно-лінгафонний кабінет; З
лабораторії: комп'ютерної техніки, інформаційних систем; 2 комп’ютерних
класи, навчально-методичний кабінет, читальна зала на 140 місць. Всі
аудиторії, спеціалізовані кабінети обладнані меблями, устаткуванням,
технічними засобами навчання, які повністю відповідають вимогам до
сучасних навчальних кабінетів і сприяють ефективному виконанню
навчальних планів і програм навчальних дисциплін.
Середня чисельність студентів, яка припадає на одне місце в
читальному залі становить за спеціальністю 2,3 особи. Середня кількість
томів навчальної літератури за спеціальністю, яка припадає на одного
студента денної форми навчання, складає 19 книжок. За рік в середньому
Голова експертної комісії
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студенти використовують ЗО книжок в навчальних та загальноосвітніх цілях
(кількість книговидач відносно кількості студентів даної спеціальності).
Забезпечення студентів навчально-методичною літературою - 100%.
Забезпеченість лабораторним обладнанням до потреб навчального процесу
складає 100%.
Соціальну інфраструктуру складають: власна їдальня на 350
посадкових місць, студентське кафе на ЗО посадочних місць; студентський
гуртожиток загальною площею 1049,2 м ., розташований за адресою вул.
Північний Бульвар імені Пушкіна 5А, в якому проживає 160 студентів; до
послуг студентів два гардероби; окреме приміщення площею 24,7 м2.
виділено для Студентської ради; функціонують власний медичний пункт та
стоматологічний кабінет загальною площею 47,2 м 2 .
Санітарно-гігієнічні умови приміщень відповідають діючим санітарногігієнічним та протиепідемічним нормам, правилам та нормативам для
провадження господарської діяльності надання освітніх послуг, пов'язаних з
одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог молодшого
спеціаліста.
•

Висновок: стан матеріально-технічного забезпечення навчальновиховного процесу у Коледжі Приватного вищого навчального закладу
Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького
повністю відповідає сучасним потребам і умовам надання освітніх послуг
у сфері вищої освіти та дозволяє здійснювати підготовку молодших
спеціалістів за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство» (081 «Право»)
галузі знань 0304 «Правознавство» (08 «Право») на рівні акредитаційних
вимог.
5. Інформаційне забезпечення освітньої діяльності
Інформаційне забезпечення навчання студентів Коледжу здійснюється
на базі бібліотеки ПВНЗ Івано-Франківського університету права імені
Короля Данила Галицького,що є його провідним структурним підрозділом,
який виконує функції науково-інформаційного, культурного, освітнього
центру і забезпечує гіовиий цикл постачання інформації, її збір, наукову
обробку,
систематизацію,
збереження,
пошук
і надання
послуг
професорсько-викладацькому складу, аспірантам, магістрам, студентам і
працівникам університету.
2
*
2
Загальна площа бібліотеки - 468 м , в т.ч. читальних залів - 335 м
Бібліотека має загальний читальний зал і спеціалізований (комп’ютерна
лабораторія) для роботи в мережі Інтернет та приміщення для розташування
книгосховищ. Читальні зали бібліотеки розраховані на 140 посадкових місць.
Обслуговування користувачів бібліотеки здійснюється на 2 абонементах. Для
читачів бібліотеки оформлено алфавітний, систематичний і краєзнавчий
каталоги з інформацією про весь бібліотечний фонд, картотеку газетно•

Голова експерт ної ком ісії

рг\

і

Кіндю к Б. В.

17

журнальних статей, картотеки «Авторефератів дисертацій» і монографій;
картотеку дисертацій, захищених в аспірантурі університету; картотеку
матеріалів наукових конференцій, а також картотеки праць професорськовикладацького складу та наукових робіт студентів університету .
Експертами
перевірено
інформацію
про навчально-методичну
літературу бібліотеки, що використовується студентами спеціальності, що
акредитується. Станом на акредитаційний період бібліотекою університету
користується 1298 чол. (із них - 317 читачів Коледжу).
Бібліотечний фонд нараховує 32 692 примірники літератури , із них:
юридичної літератури - 8885 книг, загальноосвітньої - 5651 книга, художньої
літератури - 6944 книги, 3326 примірників - брошурного фонду + 58
електронних дисків з копіями підручників та навчальних посібників. Із
загальної кількості книжкового фонду - 22 287 (68%) примірників це
навчальна література, а також 297 назв монографій. На одного студента в
середньому доводиться 19 примірників навчальної літератури. Бібліотека
отримує 35 назв періодичних видань: із них за спеціальністю, що
акредитується 14 - юридичних видань, 2 - з інформаційних технологій,
загальноосвітніх - 8. Фахові періодичні видання, внесені до переліку
президії ВАК України, складають - 5 видань: Право України, Часопис
Київського
університету
права,
Університетські
наукові
записки
(Хмельницький університет управління та права), Юридична Україна,
Науково-інформаційний вісник ПВНЗ Івано-Франківського університету
права імені Короля Данила Еалицького (право економіка).
Бібліотечний фонд формується згідно з навчальними планами, шляхом
придбання наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури,
періодичних, аудіо, відео видань та електронних баз даних, вироблених як в
Україні, так і за кордоном. Щороку книжковий фонд бібліотеки
поповнюється в середньому на тисячу примірників книг.
Вся література обліковується в інвентарних книгах, які оформлені
належним чином з початку заснування бібліотеки. А також бібліотечний
фонд заноситься в електронну базу даних і відображається в традиційних
карткових каталогах і картотеці газетно-журнальних статей.
Бібліотека забезпечена персональними комп’ютерами. Комісія
підтверджує використання сучасних технологій для доступу до
інформаційних ресурсів. Функціонує університетська локальна комп’ютерна
мережа, що забезпечує студентам і викладачам можливість безлімітного
доступу до глобальної мережі Інтернет та Wi-Fi. В даний момент формується
електронна бібліотека як інноваційна складова віртуального інформаційного
середовища університету.
Висновок: рівень забезпечення студентів підручниками і
навчальними посібниками відповідає чинним акредитаційним вимогам
(наявність не менше одного підручника на трьох студентів за списком
основної літератури).
і
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6. Якісні характеристики підготовки фахівців
Якість підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший
спеціаліст» за галуззю знань 0304 «Право» (08 «Право») за спеціальністю
5.03040101 «Правознавство» (081 Право) визначалась на основі порівняння
результатів самоаналізу проведеного Коледжем Приватного вищого
навчального закладу Івано-Франківського університету права імені Короля
Данила Галицького та результатів написання студентами комплексних
контрольних робіт, які були проведені експертною комісією.
Порядок організації та проведення ККР у коледжі визначено
Положенням про оцінювання залишкових знань студентів у формі
комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін (схвалено Науковометодичною радою 25.09.2015 р., протокол №2 та затверджено наказом
ректора університету №43 від 02.10.2015 р.).
Комплексні контрольні роботи були розроблені викладачами Коледжу
з циклу дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки,
фундаментальної та спеціальної підготовки, професійної та практичної
підготовки та затверджені у встановленому порядку. Рівень підготовки
фахівців та оцінювання залишкових знань студентів проводився відповідно
критеріїв визначених у Положенні про систему оцінювання знань та
визначення рейтингу студентів коледжу, затвердженого 31.08.2015 р.
директором коледжу.
Експертна комісія оцінила рівень якості підготовки молодших
спеціалістів спеціальності 5.03040101 «Правознавство» (081 Право) на
підставі матеріалів самоаналізу та експертної перевірки залишкових знань
студентів. Результати експертної перевірки, в цілому підтвердили результати
самоаналізу.
Рівень залишкових знань студентів за показником абсолютної
успішності з дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної
підготовки під час самоаналізу та під час експертної оцінки склав 90,3%;
показник якісної успішності виконаних контрольних завдань під час
самоаналізу 66,7%, та під час експертної оцінки склав 64,0% (розбіжність
складає-2,7% ), середній бал-3,7.
Рівень знань студентів за показником абсолютної успішності з
дисциплін циклу фундаментальної та спеціальної підготовки під час
самоаналізу та під час експертної оцінки склав 91,0%; показник якісної
успішності виконаних контрольних завдань під час самоаналізу склав 68, 8%,
та під час експертної оцінки склав 67,2% (розбіжність складає -1, 6%),
середній бал-3,8.
Рівень знань студентів за показником абсолютної успішності з
дисциплін циклу професійної та практичної підготовки під час самоаналізу
склав 91,8%, та під час експертної оцінки склав 90, 1% (розбіжність складає 1, 7%); показник якісної успішності виконаних контрольних завдань під час
самоаналізу склав 67,6%, та під час експертної оцінки склав 65,9%
(розбіжність складає -1,7% ), середній бал-3,72.
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В цілому за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство» (081 «Право»)
показник абсолютної успішності під час експертної оцінки склав 90,3%
(розбіжність складає -2,0%); показник якісної успішності виконаних
контрольних завдань під час самоаналізу склав 67,7 %, а під час експертної
оцінки склав 65,9% (розбіжність складає -1,8% ), середній бал-3,8.
Зведена відомість результатів комплексних контрольних робіт
студентів за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство» (081 «Право») за
результатами експертної перевірки наведено в таблиці 2.
Експертною комісією вибірково перевірено ЗО (33 %) звітів про
виробничу практику. Аналіз звітів показав, що в цілому вони відповідають
встановленим вимогам. Перевірені звіти є самостійними висновками
студентів та спрямовані на поглиблення теоретичних знань випускників,
адаптацію цих знань до сучасних проблем права.
Експертна комісія відзначає, що в Коледжі забезпечується якісна
підготовка спеціалістів у відповідності до вимог часу; всі види практик
забезпечені відповідною документацією.
Завершальним етапом навчального процесу підготовки молодшого
спеціаліста є державна атестація. На державну атестацію виноситься
Комплексний екзамен, який включає завдання з трьох нормативних
дисциплін циклів спеціальної та професійної підготовки. Перелік таких
дисциплін передбачено типовим навчальним планом та тимчасовою
освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста за
галуззю знань 0304 «Право» (08 «Право»), Формою проведення державної
атестації випускників є комплексні кваліфікаційні завдання, розроблені
викладачами Коледжу і затверджені директором навчального закладу.
Внутрішня система забезпечення якості освіти, крім моніторингу
багатьох кількісних та якісних показників підготовки та використання
випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за
спеціальністю, що акредитується, спрямована на підтримку системи
цінностей, традицій, моральних та етичних норм які, власне, й визначають
ефективність функціонування Коледжу.

Висновок. Якісні характеристики підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю
5.03040101 «Правознавство» (081 «Право») галузі знань 0304 «Право» (08
«Право») у Коледжі Приватного вищого навчального закладу ІваноФранківського університету права імені Короля Данила Галицького
відповідають державним акредитаційним вимогам та концептуальним
положенням розвитку освіти в Україні.
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Таблиця 2.

Зведена відомість результатів виконання комплексних контрольних робіт
студентами за спеціальністю 5.04040101 ’’Правознавство" (081 "Право”)
за результатами експертної перевірки
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3,2

90,3

65,9

3,78

5.03040101
"Правознавство" (081
"Право")
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7.
Інформація
акредитаційних матеріалів

щодо

зауважень

попередньої

експертизи

Експертна комісія безпосередньо на місці з’ясувала причини та
звернула увагу на висловлені зауваження попередньої експертизи
акредитаційних матеріалів. Пояснення наведено у таблиці
№
п/п
1.

2.

Зміст зауваження

Відповідь на зауваження

Звертаємо увагу, відомості
щодо
динаміки
змін
контингенту студентів не
співпадають з ЄДЕБО

У відомостях щодо динаміки змін
контингенту студентів показники у
графах
«Всього
студентів
по
спеціальності» та «Кількість студентів,
які зараховані на старші курси» подані
станом на 01 жовтня відповідного року
(враховуючи
на
цю
дату
уже
відрахованих,
поновлених
та
переведених).
Показники «Кількості студентів, яких
відраховано» подано за весь навчальний
рік. Усі показники таблиці 1.4.»Динаміка
змін
контингенту
студентів»
формувались на підставі наказів про
зарахування, переведення, поновлення та
відрахування, а також звіту форми 2-3-нк
та відповідають даним ЄДЕБО.
Звертаємо увагу, у ЄДЕБО Відомості про кадрове забезпечення
не повному обсязі надані Коледжу,
наведені
у
матеріалах
відомості
про
кадрове акредитаційної
справи
відповідають
забезпечення
ЄДЕБО. Оскільки викладання окремих
предметів у Коледжі здійснюється
штатними викладачами університету, що
працюють на умовах внутрішнього
сумісництва і внесені до ЄДЕБО
університету (Коледж є структурним
підрозділом Університету), то з метою
уникнення їх подвійного обліку по
ЄДЕБО ВНЗ, вони доповнюють циклові
комісії Коледжу, за спеціальністю, що
акредитується.

Висновок: на момент експертної перевірки усі зауваження,
зазначені
попередньою
експертизою
акредитаційних
матеріалів
враховані та усунені в повному ^обсязі.
Голова експерт ної ком ісії

К індю к Б. В.
и
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ВИСНОКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Розглянувши надані матеріали акредитаційної справи та провівши
безпосередньо на місці перевірку діяльності Коледжу ПВНЗ ІваноФранківського університету права імені Короля Данила Галицького з
підготовки фахівців освіто-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за
спеціальністю 5.03040101 «Правознавство» (081 Право) галузі знань 0304
Право (08 Право) за денною формою навчання, експертна комісія
Міністерства освіти і науки України зробила наступні висновки:
- засновницькі документи та інформація подана у звіті про самоаналіз
діяльності вищого навчального закладу є достовірними та відповідають
вимогам чинних нормативно-правових документів у галузі вищої освіти
України та підтверджують дотримання Коледжем Приватного вищого
навчального закладу Івано-Франківського університету права імені Короля
Данила Галицького акредитаційних вимог підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за галуззю знань 0304
«Право» (08 «Право») за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство» (081
«Право») з ліцензованим обсягом 100 осіб за денною формою навчання;
- якісний кадровий склад науково-педагогічного персоналу, циклових
комісій, його наукова та педагогічна кваліфікація, стан матеріальнотехнічного забезпечення, соціальна інфраструктура відповідають державним
вимогам щодо акредитації спеціальності 5.03040101 «Правознавство» (081
«Право») й забезпечують державну гарантію якості освіти;
зміст підготовки фахівців, організаційне, навчально-методичне та
інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу у Коледжі
повністю відповідають сучасним потребам і умовам надання освітніх послуг
у сфері вищої освіти та забезпечують якісну підготовку молодших
спеціалістів за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство» (081 «Право») на
рівні державних акредитаційних вимог та концептуальних положень
розвитку освіти в Україні.
Разом з тим, експертна комісія вважає за необхідне висловити
рекомендації керівництву Університету та Коледжу, які дозволять поліпшити
якість підготовки фахівців, зокрема:
- посилити міжпредметні зв’язки з дисциплін різних циклів підготовки
та розшити спільні засідання циклових комісій з питань міждисциплінарних
зв’язків;
- і надалі збільшувати кількість та покращувати якість електронних
інформаційних ресурсів навчально-методичного забезпечення навчального
процесу шляхом спільних розробок науково-педагогічним складом коледжу
та професорсько-викладацького складу університету.
здійснювати
постійний
юридично-технічний
моніторинг
відповідальним працівником в ЄДЕБО змін контингенту студентів та
кадрового складу.
Голова експертної комісії

Кіндюк Б. В.
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ЗАГАЛЬНИЙ в и с н о в о к
Загалом, опрацювавши представлені для акредитації документи,
ознайомившись на місці з кадровим, матеріально-технічним, навчальнометодичним та інформаційним забезпеченням навчально-виховного процесу
в Коледжі Приватного вищого навчального закладу Івано-Франківського
університету права імені Короля Данила Галицького, експертна комісія
Міністерства освіти і науки України у складі голови комісії Кіндюка
Бориса Володимировича та члена комісії Котухи Олександра
Степановича вважає виконаними всі чинні вимоги щодо критеріїв
акредитації спеціальності 5.03040101 «Правознавство» (081 «Право»).
Рекомендувати Міністерству освіти і науки України акредитувати
в Коледжі
Приватного
вищого
навчального
закладу
ІваноФранківського університету права імені Короля Данила Галицького
підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший
спеціаліст» за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство» (081 «Право»),
галузі знань 0304 «Право» (08 «Право» з ліцензованим обсягом 100 осіб
за денною формою навчання
Голова експертної комісії:
професор кафедри теорії та історії держави і права
Тернопільського національного економічного університету
доктор юридичних наук, професор
^ Б.В. Кіндюк
Експерт:
декан юридичного факультету
Львівського торгово-економічного університету]
кандидат юридичних наук, доцент

отуха

З експертними висновками ознайомлеї
Ректор ПВНЗ Івано-Франківського університету
права імені Короля Данила Галицького
доктор юридичних наук, доцент
ч /\

щькии

Директор Коледжу ПВНЗ Івано-Франківського університету
права імені Короля Данила Галицького
кандидат юридичних наук, доцент
Я.І. Соловій

20 квітня 2017 року
м. Івано-Франківськ

Голова експерт ної ком ісії

Кіндюк Б. В.

