висновки
експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки
акредитаційної експертизи підготовки фахівців за спеціальністю 5.06010101
«Будівництво та експлуатація будівель і споруд» (спеціальність 192
Будівництво та цивільна інженерія) галузі знань 0601 «Будівництво та
архітектура» (19 Архітектура та будівництво) у Коледжі
Приватного вищого навчального закладу Івано-Франківського
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»,
виконуючи наказ Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2017 року №
73*5-А, в період з 18 квітня по 20 квітня 2017 року експертна комісія у складі:
Прйймаченка Олексія Віталійовича - кандидата технічних наук, доцента
кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і
архітектури (голова комісії);
Юсик Ірини Анатоліївни - заступника директора з навчально-виробничої
роботи Державного вищого навчального закладу «Львівський коледж будівництва,
архітектури та дизайну», голови циклової комісії технології, організації та
економіки будівельного виробництва, (член комісії) розглянула подану Коледжем Івано-Франківського університету права імені
Короля Данила Галицького акредитаційну справу і провела за місцезнаходженням
закладу акредитаційну експертизу та оцінку відповідності освітньої діяльності цього
вищого навчального закладу державним вимогам щодо акредитації спеціальності
5.06010101

«Будівництво та експлуатація будівель і споруд»

за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».
Експертна оцінка проводилась за такими напрямками:
- достовірність інформації, поданої навчальним закладом до Міністерства освіти і
науки України;
- відповідність установленим законодавством вимог щодо кадрового, навчальнометодичного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення освітньої
діяльності за спеціальністю;
- відповідність освітньої діяльності державним вимогам щодо підготовки фахівців

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
За результатами проведеної роботи встановлено:
1. Загальна характеристика Коледжу та вищого навчального закладу,
наявні ліцензії, спеціальності та напрями підготовки
Коледж ПВНЗ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила
Галицького (надалі Коледж)

було створено як окремий структурний підрозділ

згідно ст.1.9 Статуту ПВНЗ Івано-Франківського університету права імені Короля
Данила Галицького, рішення власника Луцького Івана Михайловича № К-03-09 від
05.03.2009 року, Положення про Коледж ПВНЗ Івано-Франківського університету
права імені Короля Данила Галицького затвердженого МОН України 16.01.2008р. та
ліцензії Управління

освіти

і науки

Івано-Франківської

обласної державної

адміністрації (серія АА № 145132 від 07.07.2014р.) .
«

Коледж внесено до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
(ЄДРПОУ) - Довідка АА № 029559 від 28.02.2011 року.
Директором Коледжу згідно наказу по Університету від 31.03.2011 року
№101-ВК призначено кандидата юридичних наук Соловія Ярослава Івановича, 1961
року народження, який в 1992 році закінчив Київський університет імені Тараса
Шевченка, отримавши кваліфікацію юриста, а в 2004 році захистив кандидатську
дисертацію

на здобуття

спеціальністю

12.00.08

наукового

ступеня

«Кримінальне

право

кандидата юридичних наук за
та

кримінологія;

кримінально-

виконавче право». В 2009 році йому було присвоєно звання доцента кафедри
#

кримінального права та кримінології.
Кількість ліцензованих спеціальностей, за якими в Коледжі здійснюється
підготовка «молодших спеціалістів» на даний час складає 6 одиниць:
(-

5.03050801 «Фінанси і кредит»;
5.03040101 «Правознавство»;

-

5.06010201 «Архітектурне проектування та внутрішній інтер'єр»;

-

5.06010101 "Будівництво та експлуатація будівель та споруд";

-

5.02020701 «Дизайн»;

-

5.05010301 «Розробка програмного забезпечення».
Матеріальна база Коледжу та його кадровий персонал забезпечується ПВНЗ

Івано-Франківським університетом права імені Короля Данила Галицького.
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 Івано-Франківського інституту
права, економіки та будівництва, заснованого в 1997 році. Статут Університету
затверджено МОН України 19.07.2007 році, зареєстровано Івано-Франківським
міськвиконкомом 25.07.2007 року. (№11191050002001535, ідентифікаційний код
№24684167). Інститут одержав ліцензію в 2001 році із напрямів:
1201

«Архітектура»,

0501

«Економіка

0601

«Право»,

і підприємництво» спеціальностей

«Правознавство», «Містобудування», «Фінанси», «Облік і аудит». У 2002 році
отримав сертифікат про акредитацію спеціальностей «Правознавство» освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр», «Облік і аудит» та «Фінанси» освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст». У 2006 році Університет одержав
ліцензію на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальність 7.060101 «Правознавство». У 2007 році ВНЗ акредитовано за
спеціальністю

7.060101

«спеціаліст»,

ліцензовано

«Правознавство»
за

-

спеціальностями
з

освітньо-кваліфікаційний
7.120101

рівень

«Містобудування» -

освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» та 6.060101 «Будівництво» - освітньокваліфікаційний 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 p. № 2625-J1). У червні
2009 року Університет також акредитовано 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

рішенням ДАК від 25 травня 2011 року (протокол

№87) в

«спеціаліст».
У

2011 році

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 цими ж 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».
В тому ж 2011 році рішенням ДАК від 30 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" - освітньо-кваліфікаційний
рівень «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 освітньо-кваліфікаційного 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 освітньо-кваліфікаційними рівнями
«бакалавр»,

«спеціаліст»,

«Правознавство», чергову

магістр»

напряму

акредитацію

«магістр» спеціальності 8.03050801

підготовки

(спеціальності)

за освітньо-кваліфікаційними рівнями

«Фінанси і кредит (за спеціалізованими

програмами)», 8.03050901 «Облік і аудит», первинну акредитацію за освітньокваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» спеціальність 5.02020701 «Дизайн».
У липні 2014 року рішенням АК від 08 липня 2014 року (протокол № 110) в
Коледжі Університеті ліцензовано ще одну спеціальність: 5.06010101 «Будівництво
та експлуатація будівель та споруд» - освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший
ч

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» ( протокол № 116). 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 освітньокваліфікаційним 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. З них
- 22 акредитовані напрями підготовки та спеціальностей, 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» та
0304 «Право» 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

напрямів підготовки: 6.020207 «Дизайн», 6.030508

t

«Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.03040101 «Правознавство»,
6.030505

«Управління

«Архітектура»,

персоналом

та

6.060101 «Будівництво»,

економіка
6.020304

праці»,

6.060102

«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 - 3 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.
Університет розташовано за адресою: 76018, вул. Є. Коновальця, 35, м.Івано-

Франківськ, тел. (0342) 77-18-45, тел./факс (0342) 77-62-88, 77-18-44.
Загальна характеристика ПВНЗ представлена в таблиці 1.
Таблиця 1
Загальна характеристика ПВНЗ Івано-Франківського університету
права імені Короля Данила Галицького
__________________________ (станом на 01.01.2017р.)_____________________
№
з/п

Показники діяльності

Кількісні параметри
Денна
форма Заочна форма
навчання
навчання
Ліцензований обсяг прийому вищого навчального
1010
695

1

закладу (осіб)
у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
молодший спеціаліст (осіб)

260

0

-

бакалавр (осіб)

470

440

спеціаліст (осіб)

175

175

магістр (осіб)

105

-

•

2

-

Кількість студентів, курсантів, слухачів разом:

.

; . 80

1595

у т.ч. за формами навчання
-

денна (осіб)

-

вечірня (осіб)

-

заочна, дистанційна (осіб)

-

529

*

1066

-

3

Кількість навчальних груп (одиниць)

70

41

4

Кількість напрямів підготовки та спеціальностей,

25

17

за

якими

здійснюється

підготовка

фахівців

(одиниць)
у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
-

молодший спеціаліст (одиниць)

6

-

-

бакалавр (одиниць)

11

10

спеціаліст (одиниць)

4

4

магістр (одиниць)

4

3

-

Кількість кафедр, (одиниць)

13

з них випускових, (одиниць)

13

6

Кількість факультетів (відділень), (одиниць)

4

7

Загальні навчальні площі будівель (_кв. м)

5
•

21490,8

з них:

і

-

власні (_кв. м)

-

орендовані 6_кв. м)

21490,8
7

8

Навчальні площі, які здаються вищим навчальним
закладом в оренду (_кв. м)

9

Інше

-

При перевірці експертною комісією було встановлено наявність та відповідність
оригіналів

основних

установчих

документів

ПВНЗ

Івано-Франківського

університету права імені Короля Данила Галицького та його Коледжу.
2. Кадрове забезпечення навчального процесу
Аналіз

кадрового

забезпечення

підготовки

фахівців

за

спеціальністю

5.Q6010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» засвідчує, що фактичні
показники

кадрового

забезпечення

співпадають

з

даним

наведеними

в

акредитаційній справі.
У Коледжі ПВНЗ Івано-Франківського університету права імені Короля
Данила Галицького

навчальний

процес

забезпечується

науково-педагогічним

складом університету, що працює за контрактом, а також силами провідних вчених,
спеціалістів, які залучаються до роботи на умовах штатного сумісництва.
Навчальний процес зі спеціальності 5.06010101 «Будівництво та експлуатація
будівель і споруд» в цілому забезпечують 27 науково-педагогічних працівників,
серед яких: докторів наук —1, кандидатів наук - 6, 11 спеціалістів вищої категорії і
9 викладачів без звання і без категорії.
За

підготовку

молодших

спеціалістів

зі

спеціальності

5.06010101

«Будівництво та експлуатація будівель і споруд» в Коледжі відповідає випускова
циклова комісія з архітектури, будівництва та дизайну, яку очолює спеціаліст вищої
категорії, кандидат мистецтвознавства Золотарчук Наталія Ігорівна, яка має 11 років
педагогічного стажу.
Штатний розпис в Коледжі складається відповідно до нормативів вищої
школи, розглядається і затверджується на кожний навчальний рік. Всі науковопедагогічні працівники проходять підвищення кваліфікації згідно відповідних
планів кафедр університету та визначених форм.
Експертна

комісія

перевірила

інформацію

про

науково-педагогічних

працівників циклової комісії архітектури, будівництва та дизайну та кафедри

будівництва Університету, які беруть участь у підготовці фахівців заявленої
спеціальності за трудовими книжками, документами про наявність вищої освіти,
наукового ступеня та вчене звання.
Загалом експертна комісія констатує, що кадрове забезпечення підготовки
фахівців спеціальності 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
за кількісними та якісними показниками відповідає чинним нормам та ліцензійним
вимогам з кожного циклу підготовки навчального плану і дозволяє на належному
рівні здійснювати підготовку «молодших спеціалістів» із заявленої спеціальності.

3. Навчально-методичне забезпечення
Перевірка

навчально-методичного

забезпечення

навчального

процесу

підготовки спеціальності 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і
споруд» свідчить, що з усіх дисциплін навчального плану наявні навчальнометодичні комплекси, затверджені на засіданні циклової комісії та науковометодичною радою університету. Навчально-методичні матеріали віддруковані та
розмножені необхідним накладом.
Експертна комісія здійснила, перевірку якості навчального плану молодших
спеціалістів зі спеціальності 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і
споруд», за яким Коледж звітується, а також навчального плану зі спеціальності 192
Будівництво та цивільна інженерія, за яким студенти будуть навчатися. Аналіз
показав, що навчальний план на момент проведення експертизи складено згідно з
переліком навчальних дисциплін, обсягом годин і показниками форм контролю
знань студентів відповідного галузевого стандарту. Термін навчання за програмою
підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» - 3 роки.
Одним з основних документів, які забезпечують умови діяльності Коледжу в
перспективі є Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється
е

підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем)
молодший спеціаліст.
В цикловій комісії, яка задіяна в підготовці молодших спеціалістів, наявні
плани підготовки і видання навчально-методичних посібників та вказівок, що
виконуються відповідно до визначених термінів.
У складі Університету є видавничий центр. Методична література друкується

власними силами у потрібних накладах і щорічно поновлюється.
В 2011-2017 н.р. в Університеті видано понад 250 найменувань методичної
літератури. Для ефективного проведення аудиторних занять і самостійної роботи
студентів Коледжу над навчальним матеріалом, використовуються опорні конспекти
викладачів університету. Так, у поточному навчальному році їх видано з 20
дисциплін.
Методичні розробки з дисциплін, які викладаються в Коледжі, представлені в
електронному вигляді у внутрішній мережі, а викладання окремих, зокрема фахових
дисциплін, відбувається в комп’ютерних класах і лабораторіях.
' Експертами встановлено, що блок нормативних навчальних та вибіркових
навчальних дисциплін, які викладаються протягом навчання, мають 100 відсоткове
навчально-методичне забезпечення.
Коледж університету здійснює співробітництво з профільними підприємствами,
установами, організаціями шляхом укладання договорів про партнерство та ділове
співробітництво, договорів про проведення практики студентів за спеціальностями.
Співробітництво

за

спеціальністю

5.06010101

«Будівництво

та

експлуатація

будівель і споруд» здійснюється з профільними підприємствами різних видів і форм
власності. Студенти проходять практику в КВП «Архітектурно-планувальне бюроІФ», ТОВ «Івано-Франківська інвестиційна група»,

ТОВ «ІНТЕРМ», Будівельне

підприємство ТОВ «Моноліт», ТОВ Будівельна компанія «ЕСПО», ПП «Мехбуд»,
ПП

«Благо-Комфорт»,

Франківській

обл.,

Управління
1111

Державної

арх.-буд.

«Архбудекспертиза-ІФ»,

Інспекції

1111

в

«Приватбуд»,

ІваноКП

«Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро», Науковотворча майстерня «Архітрав» та інших.
Експертами

перевірено

і підтверджено,

що

реальний

стан

навчально-

методичного забезпечення збігається з даними, наведеними в акредитаційній справі,
і відповідає акредитаційним вимогам.
і

■

4. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
Експертною комісією оглянута матеріально-технічна база навчального закладу і
зроблені наступні висновки.

ю

Матеріальна база Коледжу забезпечується матеріальною базою університету —
це комплекс сучасних споруд розташованих в центральній частині міста ІваноФранківська на 1,31 га по вул. Є. Коновальця, 35. Загальна площа будівель 2'

•

»

2

*

21490,8м , в тому числі власні площі - 21490,8 м . Навчально-матеріальну базу
складає навчальний корпус загальною площею 20441,6 м2 і навчальною площею
2

2

16542,6 м . Забезпеченість аудиторним фондом в університеті становить 10,4 м на
одного студента (по фактичній кількості студентів).
В межах зазначеного корпусу 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, лабораторії, 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.
Університет має ряд спеціалізованих приміщень, а саме: 12 комп’ютерних
спеціалізованих лабораторій загальною площею - 975,3м , кабінет криміналістики
2

2

загальною площею - 65 м , зал судових засідань - 65 м , 2 проектні аудиторії
площею 88 м

2

2

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 в Університеті та Коледжі функціонує 294
комп'ютери зі строком експлуатації не більше восьми років.
В університеті є власна їдальня на 350 посадкових місць, кафе на ЗО посадочних
місць.
По вул. Північний Бульвар, 5А розташований гуртожиток, загальною площею
'

*

>

1049,2 м2. Університет має власні медичні пункти площею 47,2м2.
На юридичному факультеті функціонує юридична клініка, метою якої є
надання безкоштовної правової допомоги населенню. Засідання Вченої Ради
університету,

ректорату

тощо

проводяться

в

конференц-залі

на

90

місць,

обладнаному аудіо- та відеозабезпеченням. Для проведення різних урочистостей
університет має актовий зал на 400 посадкових місць, який обладнано сучасними

технічними засобами. На кожному факультеті та в Коледжі є графопроектори та
мультимедійні проектори, що забезпечують наочність навчального процесу.
Інформація про забезпечення приміщеннями навчального призначення та
іншими приміщеннями наведена в таблиці 2.
Таблиця 2
Забезпечення приміщеннями навчального призначення
______________ та іншими приміщеннями______________
Площа приміщень (кв. м)
У тому числі
Загальні
Власні Орендо Здано в
вані
оренду

Найменування приміщень за функціональним
призначенням

№
з/п
•

21490,8

“

21490,8

1.1.

Навчальні приміщення, усього:
у тому числі:
Приміщення для занять студентів, курсантів,
слухачів (лекційні, аудиторні приміщення,
кабінети, лабораторії тощо)

1.2.

Комп’ютерні лабораторії

975,3

975,3

-

-

1.3..
2.

Спортивні зали
Приміщення
для
науково-педагогічних
(педагогічних) працівників
Службові приміщення

486,7
577,93

486,7
577,93

-

-

265,5

265,5

-

-

4.

Бібліотека,
читальні зали

133,4
334,56

133,4
334,56

“'

“

5.
6. .
7.
8.
9.

Гуртожитки
їдальні, буфети
Профілакторії, бази відпочинку
Медичні пункти
Інше

1049,2
1078,4
47,2
-

1049,2
1078,4
47,2
-

-

-

1.

3.

16542,61 16542,61

-

Всі деканати і кафедри університету розташовані в окремих кабінетах. Для
занять студентів університет має 43 аудиторії, з яких одна - потокова аудиторія
площею 185 м2 (100 —150 посадкових місць), 5 - потокові аудиторії площею 140 м2,
З (70-100 посадкових місць) аудиторії площею -

2

•w

130 м ; 25 аудиторій для

проведення семінарських, практичних занять площею 60 м

(20-25 посадкових

місць).
Експертна
Університету
спеціальності

комісія

відповідає

констатує,

що

акредитаційним

існуюча
вимогам

матеріально-технічна
підготовки

фахівців

база
зі

5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд».

Порушень норм протипожежної

безпеки та санітарного стану у вищому

навчальному закладі не зафіксовано, що підтверджено висновками відповідних
служб.

5. Інформаційне забезпечення
Інформаційне забезпечення навчання студентів Коледжу здійснюється на базі
бібліотеки університету.
Бібліотека Івано-Франківського університету права імені Короля Данила
Галицького виконує функції науково-інформаційного центру і забезпечує повний
цикл постачання інформації, її збір, наукову обробку, систематизацію, збереження,
пошук і надання послуг професорсько-викладацькому складу, аспірантам, студентам
і працівникам.
ВНЗ має власну бібліотеку та книгосховище. У наявності повний каталог з
інформацією про весь бібліотечний фонд. Для видачі літератури сформовано два
зали, стільки ж є читальних залів з кількістю 100 посадкових місць. Фонд бібліотеки
*

налічує понад 32 692 примірників літератури. Протягом двох останніх років
книжковий фонд поповнився додатково на

6 тис. томів. Бібліотека отримує 44

періодичних видання, з них спеціалізованих - 38 ( в тому числі із галузі будівництва
та архітектури - 4 фахових видань).
У бібліотеці Університету наявна інформаційна база електронних підручників,
посібників, наукових статей за відповідним спрямуванням, а також електронна база
законодавчих документів.
Функціонування університетської локальної комп'ютерної мережі забезпечує
можливість безлімітного доступу до інформаційних ресурсів глобальної мережі
Internet. Загальна кількість комп’ютерів в Коледжі - 55 шт. Умовна забезпеченість
комп’ютерами в Коледжі з розрахунку на 100 студентів складає 12,8 шт.
Експертами перевірено інформацію про навчально-методичну літературу
бібліотеки

Університету,

спеціальності.

Рівень

що

забезпечення

використовується
студентів

студентами

підручниками

заявленої

і навчальними

посібниками відповідає чинним вимогам (наявність не менше одного підручника
на трьох студентів за списком основної літератури).

6. Якісні характеристики підготовки фахівців
Аналіз

результатів

семестрового

контролю

свідчить

про

відповідність

показників абсолютної та якісної успішності з дисциплін нормативам якісних
13

характеристик підготовки «молодших спеціалістів».
Експертна комісія перевірила якість написання курсових робіт з дисципліни
«Об'єктно-орієнтоване програмування» (яка виконується

на третьому курсі).

Перевірка засвідчила належний рівень їх виконання та оцінювання.
Комісія перевірила звіти студентів другого та третього курсу з навчальної
практики. Аналіз структури та змісту звітів про проходження практики свідчить про
їх відповідність методичним вимогам.

Оцінки за проходження практики в

основному відповідають якості звітів.
Експертною комісією проведено контрольні вимірювання рівня фахової
підготовки студентів третього курсу Коледжу на основі оцінки залишкових знань з
нормативних дисциплін циклів гуманітарної та соціально-економічної підготовки, а
також професійної підготовки.
За результатами виконання ККР (таблиця 3) абсолютна успішність і якість
знань студентів складає:
1. Із дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки: абсолютна
успішність - 100%, якість знань - 62,5%.
2. Із дисциплін циклу природничо-наукової та фундаментальної підготовки:
абсолютна успішність - 100 %, якість знань - 54,2%.
2. Із дисциплін циклу професійної та практичної підготовки: абсолютна
успішність - 100 %, якість знань - 61,9%.
Середні показники успішності та якості знань студентів Коледжу по
спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення» за результатами
•
_
виконання ККР становлять: успішність - 100% , якість - 59,4%.
Розбіжність між показниками успішності та результатами самоаналізу і
результатами експертизи незначні та знаходяться в межах норми. Студенти мають
достатній рівень фахових знань, який відповідає акредитаційним вимогам і
забезпечує якість підготовки фахівців зі спеціальності 5.06010101 «Будівництво та
експлуатація будівель і споруд» на рівні державних вимог.
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Таблиця 3. Зведена відомість результатів виконання комплексних контрольних
робіт студентами за спеціальністю 5.06010101 "Будівництво та експлуатація будівель і споруд"

Якість, %

3 Основи екології і.БЖД

Інформаційні технології

2 Інженерна графіка

Основи розрах.
буд.конструкцій
Будівельне
2
матеріалознавство
Метрологія і
3
стандартизація

1

Ректор

КІЛЬКІСТЬ

%

%

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
КБС8
8
100,0
1
12,5
2015
КБс"будівництво та експлуатація
8
8
1 0 0 ,0
1
12,5
будівель і споруд"
2015
КБс"будівництво та експлуатація
8
8
1 0 0 ,0
4
50,0
будівель і споруд"
2015
Всього по циклу: 24
24
1 0 0 ,0
6
25,0
Цикл математичної та природничо-наукової підготовки
КБс"будівництво та експлуатація
8
8
1 0 0 ,0
3
37,5
будівель і споруд"
2015
КБс"будівництво та експлуатація
8
8
1 0 0 ,0
2
25,0
будівель і споруд"
2015
КБс"будівництво та експлуатація
8
8
1 0 0 ,0
2
25,0
будівель і споруд"
2015
Всього по циклу: 24
24
1 0 0 ,0
7
29,2
Цикл професійної та практичної підготовки
КБс"будівництво та експлуатація
7
7
1 0 0 ,0
1
14,3
будівель і споруд"
2014

5.06010101 "будівництво та експлуатація
будівель і споруд"
5.06010101
5.06010101

5.06010101
5.06010101
5.06010101

3 Опір матеріалів

Група

4

50,0

0

0,0

1 0 0 ,0

50,0

3,6

50,0

3

37,5

0

0 ,0

1 0 0 ,0

62,5

3,8

2

25,0

2

25,0

0

0 ,0

1 0 0 ,0

75,0

4,3

9

37,5

9

37,5

0

0 ,0

1 0 0 ,0

62,5

3,9

2

25,0

3

37,5

0

0 ,0

1 0 0 ,0

62,5

4,0

2

25,0

4

50,0

0

7,0

1 0 0 ,0

50,0

3,8

2

25,0

4

50,0

0

0 ,0

1 0 0 ,0

50,0

3,8

6

25,0

11

45,8

0

0 ,0

1 0 0 ,0

54,2

3,8

5.06010101

3

42,9

3

42,9

0

7,0

1 0 0 ,0

57,1

3,7

5.06010101 "будівництво та експлуатація
будівель і споруд"

КБс2014

КБс2014
Всього по циклу:
Всього по спеціальності:

5.06010101 "будівництво та експлуатація
будівель і споруд"

%

3

37,5

4

середній бал

%

Абсолютна
успішність, %

2 Основи економічної теорії

1

КІЛЬКІСТЬ

Основи правознавства

Шифр та назва спеціальності

КІЛЬКІСТЬ

Дисципліна

КІЛЬКІСТЬ

1

%

Виконували Одержали Одержали Одержали Одержали
ККР
оцінку "5" оцінку "4" оцінку "3" оцінку "2"
Кількість
студенттів

№
п/п

КІЛЬКІСТЬ

Результати комплексної контрольної роботи (ККР)

7

7

1 0 0 ,0

2

28,6

2

28,6

3

42,9

0

0 ,0

1 0 0 ,0

57,1

3,9

7

7

1 0 0 ,0

2

28,6

3

42,9

2

28,6

0

7,0

1 0 0 ,0

71,4

4,0

!00,(Л

<

23,8
^6,1

8
23

38,1
33,3

8
28

38,1
40,6

0

7,0

0

0 ,0

1 0 0 ,0 61,9
100,0 59,4

3,9
3,9

21
69

У?

ЛЬоя

v ,■ —

А.І. Луцький

7. Інформація щодо результатів попередньої експертизи.
Експертна комісія безпосередньо на місці з'ясувала та звернула увагу на
зауваження результатів попередньої експертизи.
№

Зауваження

Інформація щодо зауваження

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

1.

*

2.

»

3.

■ч

У ЄДЕБО відсутні відомості
про Ш Ш Ілин JI.M., Гасюк
Н.В., Яцук Н.Є., Дзундза Л.П.,
Веркалець С.М., Масляк І.М.,
Кузь М.В., Громко В.Я.

Звертаємо увагу, що освіта
голови циклової комісії
Золотарчук Н.І. не відповідає
спеціальності, що
акредитується

У
відомостях
щодо
динаміки
змін
контингенту студентів показники «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, поновленипх та переведених).
Показник
«Кількості
студентів,
які
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 ф. 2-3 нк та відповідають даним
ЄДЕБО.
Оскільки
зазначені
ШШ
працівники
забезпечують
освітній
процес
по
спеціальностях Університету і Коледжу, то в
ЄДЕБО по циклових комісіях інформація по
них були відсутня. Проте вони внесені в
ЄДЕБО
на
відповідних
кафедрах
Університету
(Коледж
є
структурним
підрозділом Університету). Циклові комісії
Коледжу доповнено Ш1П, які забезпечують
підготовку
фахівців
зі
спеціальності
5.06010101 «Будівництво та експлуатація
будівель і споруд» на умовах внутрішнього
сумісництва.
Оскільки циклова комісія в Коледжі створена
з декількох спеціальностей, а саме, з
архітектури, будівництва та дизайну, то
Золотарчук Н.І. як голова циклової комісії,
відповідає і зазначеній спеціальності, що
акредитується

Висновок: на момент експертної перевірки усі зауваження зазначені
попередньою акредитаційною експертизою враховані та усунені в повному обсязі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Матеріали щодо акредитації освітньої діяльності підготовки фахівців за
освітньо-кваліфікаційним

рівнем

«молодший

спеціаліст»

зі

спеціальності

5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» за складом і змістом
відповідають акредитаційним вимогам.
2. Професорсько-викладацький склад має відповідну базову освіту. Циклову
комісію очолює спеціаліст вищої категорії, що відповідає чинним ліцензійним
умовам.
3. У навчальному процесі активно використовуються сучасні інформаційні
технології та ПК. Забезпеченість комп’ютерами з розрахунку на 100 студентів
складає 12,8 шт., що відповідає нормативним вимогам.
4. Навчально-методичне

забезпечення

для

дисциплін

навчального

плану

розроблено у повному обсязі і відповідає чинним вимогам.
5. Бібліотека ПВНЗ Івано-Франківського університету права імені Короля
Данила Галицького має нормативну забезпеченість студентів підручниками та
навчальними посібниками, а також періодичними виданнями зазначеної галузі
знань. Кількість посадкових місць відносно загального контингенту студентів
відповідає нормам.
6. Матеріально-технічне

забезпечення

відповідає

ліцензійним

умовам.

акредитаційної

справи,

Університет має необхідні власні навчальні площі.
За

результатами

виконаного

аналізу

матеріалів

проведеної експертизи в Коледжі ПВНЗ Івано-Франківського університету права
імені Короля Данила Галицького експертна комісія рекомендує керівництву
Університету та Коледжу сконцентрувати зусилля колективу на вдосконаленні
4

навчального процесу:
-

впроваджувати

у

навчальний

процес

освітні

інформаційні

ресурси

для

забезпечення умов самостійної роботи студентів;
збільшити частку електронних навчально-методичних матеріалів, розміщених на
сайті університету та інформаційних ресурсах циклових комісій;
-

системно покращувати кадровий потенціал науково-педагогічних працівників;

-

здійснювати

постійний

юридико-технічний
17

моніторинг

відповідальним

працівником в ЄДЕБО контингенту студентів та кадрового складу.
ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК
Загалом,

опрацювавши представлені

для

акредитації

документи,

ознайомившись на місці з кадровим, матеріально-технічним, навчально-методичним
та інформаційним забезпеченням навчального процесу в Коледжі ПВНЗ ІваноФранківському університеті права імені Короля Данила Галицького, експертна
комісія вважає виконаними всі чинні вимоги щодо критеріїв акредитації
спеціальності
(спеціальність

5.06010101
192

«Будівництво

Будівництво та

та експлуатація

цивільна інженерія)

будівель

і споруд»

галузі знань

0601

«Будівництво та архітектура» (19 Архітектура та будівництво).
Рекомендувати Міністерству освіти і науки України акредитувати в
Коледжі

ПВНЗ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила

Галицького підготовку освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі
спеціальності
(спеціальність

5.06010101
192

«Будівництво та експлуатація будівель і споруд»

Будівництво та

цивільна інженерія)

«Будівництво та архітектура» (19 Архітектура

галузі знань

0601

та будівництво) з ліцензованим

обсягом 25 осіб для денної форми навчання.
Голова експертної комісії
Кандидат технічних наук, доцент кафедри
міського будівництва Київського національного
університету будівництва і архітектури
Експерт
/
Заступник директора з навчально-виробничої роботи
Державного вищого навчального закладу
«Львівський коледж будівництва, архітектури
та дизайну, голова циклової комісії технології,

О.В. Приймаченко

З експертними висновками ознайомлені:
Ректор ПВНЗ Івано-Франківського університету
права імені Короля Данила Галицького
Директор Коледжу ПВНЗ Івано-Франківського
університету права ім. Короля Данила Галицьк<
20 квітня 2017р.
м. Двано-Франківськ
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Я.І. Соловій

