
висновки
експертноi Koмicii MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи

про пiдсумки черговоi акредитацiйноi експертизи пiдготовки фахiвцiв
освiтньо-квалiфiкачiйного рiвня молодший спецiалiст зi спецiальностi

5.03040101 <<Правознавство>> галузi знань 0304 <Право>
в ТОВ <<Полiтико_правовий коледж (АЛСКО>

Згiдво Закону Украiни <Про вищу ocBiTy), Постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 09.08.2001р. Ns 978 <Про затвердженнJI Положення про
акредитацiю вищих навчальних закладiв i спецiальностей у вищих навчальних
закJIадах та вищих професiйних }4Iилищаю), Постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 30.12.2015р. JФ 1187 <Про затверджеЕIIя Лiцензiйних умов
провадження ocBiTHboi дiяльностi закладiв освiти>>, Наказу MiHicTepcTBa освiти i
науки, молодi та спорry Украiни <Про затвердження ,Щержавних вимог до
акредитацii напряму пiдготовки, спецiальностi та вищого навчЕlльного закJIаду))
вiд 13.06.2012р. Nэ 689, Положення <Про експертну комiсiю та порядок
проведенЕя акредитацiйноi експертизи>, затверджеЕого наказом MiHicTepcTBa
освiти i науки УкраiЪи вiд 14.01.2002 року Ns lб та вiдповiдно до наказу
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 25.03,2019 року Nэ 201-л <Про
проведення акредитацiйноi експертизи>, з метою проведення черговоi
акредитацiйноi експертизи пiдготовки молодших спецiалiстiв зi спецiальностi
5.0З040101 <Правознавство> у Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю
<Полiтико-правовий коледж (АЛСКО>, експертна комiсiя у складi:
Слома
валентина Миколаiвна

- доцент кафедри цивiльного права i процесу
Тернопiльського нацiонального економiчного
унiверситету, кандидат юридичних наук, голова
KoMicii;
- голова цикловоi KoMicii правознавстваОприско

Ольга Iгорiвна Вiдокремленого структурIrого пlдроздlJry
Нацiональноготехнологiчного коледжу

унiверситету <<Львiвська полiтехнiко>, викJIадач
вищоi категорii.

У перiод з 17 по 19 квiтня 2019 року розглянула поданi акредитацiйнi
матерiали та провела перевiрку на мiсцi дiяльностi ТОВ <Полiтико-правовий
коледж (АЛСКОD щоХо пiдготовки молодших спецiалiстiв зi спецiальностi
5.0З04010l <Правознавство> галузi знань 0304 <Право>.

Перевiрка проводилась за такими напрямами:

- достовiрнiсть iнформацii, поданоi до MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраiЪи закJIадом вищоi освiти разом iз зttявою щодо акредитацii ocBiTHbo-
проФесlиноl програми;

- фактичний стан кадрового, навчаIIьно-методичЕого, матерiально-
технiчного та iнформачiйного забезпечення; якiснi характеристики пiдготовки
фахiвцiв; перелiк зауважень (приписiв) органiв, що здiйснюють контроль за

скарги юридичних 1

освiти за ocBiTHbo-
дотриманням лiцензiйних умов, а також вiдомостi про
фiзичних осiб щодо ocBiTHboi дiяльностi закладу вищоi
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професiйною програмою, що акредитуеться, за перiод пiдготовки молодших
спецiалiстiв, заходи щодо ix усуЕеЕня та iнформацiя про здiйснення таких
заходiв; внутрiшню систему забезпечення якостi ocBiTнboi дiяльностi закладу
вищоi освiти та його вiдповiднiсть установленим законодавством вимогам.

За результатами перевiрки встановлено:

1. Загальпа характеристlлка ТОВ <<Полiтико-правовий коледж
(АЛСКО> i спецiальностi 5.03040101 <<Правознавство>.

ТОВ <Полiтико-правовий коледж (АЛСКО> е самостiйною юридичною
особою. Коледж був створений 10 серпня 1992 року. Засновники - громадяни
Украiни. Коледж зареестровано (перереестровано) державною адмiнiстрацiею
Шевченкiвського району м. Киева, свiдоцтво А01 М 129074 вiд 16.01.97 р.

ТОВ <Полiтико-правовий коледж (АЛСКО) вЕесено до единого
державного реестру пiдприемств та органiзацiй Украiни (СДПОУ) - довiдка
вiд 06.12.2012 р. Nч778I3l), iз зазначенням видiв дiяльностi: 85.42 ВI4lЦА
oCBITA.

Коледж е приватним закладом вищоi освiти.
Форма власностi - колективна. Форма фiнансування - госпрозрахунок.
Юридична аш)еса та фактичне мiсце здiйснення ocBiTHboi дiяльностi:

04050, м. КиiЪ, вул. Мельникова, 39 (вул. Юрiя Iлленко, З9), тел./факс. 483-69-
68.

Сайт коледжу: www.alsko.com.ua, e-mail: alsko-col1ege@ukr.net.
Коледж здiйснюе свою дiяльнiсть на пiдставi HoBoi редакцii Стаryту,

прийнятого зборами засновникiв 15 травня 200б року, протокол Ns3 та
затверджеЕого MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраiЪи вiд 12 березня 2007 року.
Статут коледжу зареестровано,Щержавною адмiнiстрацiею Шевченкiвського
району м. Киева 12 квiтня 2007 року, Свiдоцтво про державну реестрацiю
юридичноi особи A0l ЛЪ 129074 вiд 12.04.2007 року.

Полiтико-правовий коледж <АЛСКО>, згiдно новоi редакцii Стаryту, е
закJIадом вищоi освiти заснованим на приватнiй формi власностi.

Освiтню дiяльнiсть, пов'язану з наданнJIм вищоi освiти на piBHi
квалiфiкацiйних вимог до молодшого спецiалiста, коледж веде за лiцензiею
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи (вiдомостi про право здiйснення ocBiTHboi
дiяльностi у сферi вищоi дiяльностi https://mon.gov.ua,/storage/applmedia/pravo-
diyalnosti/politpravovkoЪdzhalsko2112.pdf) та сертифiкаry про акредитацiю
спецiальностi за денною та заочною формами навчання, на ocHoBi базовоi (9
класiв) та повноi (1l класiв) загальноТ середньоi освiти за напрямом i
спецiальнiстю, та основних засновницьких та дозвiльних документiв:

- Стаryт ТОВ <Полiтико-правовий коледж (АЛСКО>, прийнятий Зборами
уrасникiв товариства вiд 15.05.2006 року протокол Nэ3, затверджений
MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiни 72 березня 2007 року та зареестрований
Шевченкiвською Р.ЩА м. Киева 12 квiтrrя 2007 року, номер реестрацiйного
запису 1 074 1 050002005004;

- Свiдоцтво про державну реестрацiю
сiчня 1997 року серiя А01 Л} |29074;
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- Довiдка Головного управлiння регiональноi статистики у м. Киевi вiд
06,12.2012 року серiя АА Ns 7781З1l про вкпючення коледжу до Сдиного
державного реестру пiдприемств та органiзацiй УкраiЪи;

- Свiдоцтво про реестрацiю коледжу як платника податку на додану
BapTicTb вiд 1б.04.2007 року Nч 14088/29-107.

- Сертифiкат MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 05.06.2013 року, серiя
HI-I Ns 1156889 про акредитацiю за I (першим) piBHeM напряму пiдготовки
спецiальностi 5.0З04010l (Правознавство> гатryзi знань 0304 <<Право>>, та
сертифiкат вiд 05.02.20l8 року серiя КП ЛЪ1l000175 про акредитацiю
сертифiкат MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд24.07.2008 року, серiя HI-I
Ns 117057, та сертифiкат вiд 14.05.2008 року серiя HI-I Nэ1l53787 про
акредитацiю спецiальностi 081 <Право> гмузi знань 08 <Право>, за якими в
коледжi здiйснюеться пiдготовка фахiвцiв.

Керiвник закпаду освiти - директор коледжу Онiщенко Наталiя
МиколаiЪна, доктор юридичних наук, професор, академiк НАПрН УкраiЪи,
Заслужений юрист Украiни, вiдмiнник освiти УкраiЪи, спецiалiст вищоi
категорii зi стажем науково-педагогiчноi роботи 34 роки. У 20|7 рочi пройпrла
курс пiдвищення квалiфiкацii на базi Iнституту держави i права iM. Корецького
t{AH УкраiЪи на тему <Правова система як об'ект пiзнання
загальнотеоретичноi юриспруденцii>

Полiтико-правовий коледж <АЛСКО> здiйснюе пiдготовку молодших
спецiалiстiв: з галузi знань 0304 <Право> спецiальностi 5.03040l01
<<Правознавство>> та зi спецiальностi 081 <Право> га-тlузi знань 08 <Право>.

З 2016 року прийом на навчання з юридичноТ спецiаltьностi здiйснюеться
згiдно з Актом узгодження перелiку спецiальностей, за якими здiйснюеться
пiдготовка здобувачiв освiти за ступенем (освiтньо-квалiфiкачiйним piBHeM)

2015 року, а са}.{е:

- гаJIузь знань 08 <Право> спецiальностi 08l <Право>.

Засновники та керiвництво коледжу придiляють налехсну увагу розвитку
Полiтико-правового коледжу (АЛСКО>, забезпечують належний piBeHb

органiзацiйного, матерiально-технiчного, iнформацiйного забезпечення.
Питання органiзацii IIавчального процесу в коледжi та перспективи його
подЕIльшого розвитку реryлярно розглядаються на засiданнях Педагогiчноi ради
коледжу.

Вся навчально-ме\одична робота в коледжi здiйснюеться через чотири

цикловi (предметнi) KoMicii>:
l. Загальноосвiтнiх дисциплiн;
2. Соцiально-ryманiтарних та економiчних дисциплiн;
3. Загально-теоретичних та кримiнально-правових дисциплiн;
4. Щивiльно-правових дисциплiн (випускаюча);

Щикловi KoMicii очолюють завiдувачi з числа провiдних викладачiв
коледжу. Завiдувач органiзуе роботу цикловоi KoMicii та Еесе вiдповiдальнiсть
за piBeнb i органiзацiю навчальноi, HayKoBoi i виховноi роботи, пiдвищення
квалiфiкацiI викладачiв, дотримання внутрiшнього розпорядку, охорони працi.
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Щикловi KoMicii дiють згiдно з Положенням про цикловi KoMicii, планами
роботи та створюються за наказом директора.

Головою випусковоi цикловоi KoMicii з цивiльно-правових дисциплiн е
директор коледжу, д.ю.Е., професор, академiк FIАПрFIУ Онiщенко Наталiя
МиколаiЪна, яка у 1979 роцi закiнчила КиiЪський державний унiверситет iM.
Т.Г.Шевченка за спецiальнiстю <<Правознавство>>, отримЕlJIа квалiфiкачiю
кЮрист>.

У своiй дiяльностi випускова циклова комiсiя керуеться Законами Украihи
<Про ocBiry>, (Про вищу ocBiry>, нормативними актаI\4и MiHicTepcTBa освiти i
науки УкраiЪи, положеннями Нацiональноi доктрини розвитку освiти та
освiтньо-професiйною проIрамою пiдготовки молодших спецiалiстiв, якi
формують фаховi KoMпeTeETIlocTi, умiння i професiйнi Еавички.

Випускова цикJIова комiсiя зi спецiальностi <Правознавство> здiйснюе
комплекс навчальних заходiв з метою пiдготовки висококвалiфiкованих,
конкурентоздатних на ринку працi фахiвцiв i будуе свою органiзацiйно-освiтню
дiяльнiсть у вiдповiдностi до вимог Концепцii розвитку Полiтико-правового
коледжу (АЛСКО), яка побудована з врахуваIIням основних напрямiв та
перспектив дiяльностi коледжу i спрямована на формування освiченоi,
гармонiйно розвиненоi особистостi, задоволенЕrI iT потреб у високоякiснiй
ocBiTi, вiдтворення iнтелектуального потенцiалу суспiльства.

Лiцензii, сертифiкати, нЕкази щодо формування контингенту студентiв,
cTaryTHi документи, органiзацiйнi матерiЕtли та ocBiTHi положеншI коледжу, що
забезпечують пiдготовку молодших спецiалiстiв з правознавства, вiдповiдають
нормативним вимогам i законодавчим нормам.

Педагогiчнi працiвники, якi викладають навчальнi дисциплiни, мають
повну базову фахову вищу ocBiTy та практичний досвiд юридичноi та
викладацькоi роботи. Спецiальнiсть укомплектована кадрами викладачiв в
повному обсязi.

Висновок: Експерmна комiсiя консmаmуе, uцo opuziHшu ycix засновнuцькlм
doKyMeHmiB, маmерiмu акреdumацiйноzо сал,.tоанмiзу tцоdо акреdumацii
пidzоmовкu фахiвцiв зi спецiмьносmi 5.0304010l кПравознавсmвоD за освimньо-
квалiфiкацiйнuм рiвнелl молоdu,tоzо спецiалiсmа вidповidаюmь Лiцензiйнчм
yMoBaJy, проваdэюення ocqim\bot diмьносtпi mа ,Щерсюавн1,1rl BltJyro^aл, dо
акреdumацii.

\
2. Формування контингенry сryдентiв

Вигryскова цикJIова комiсiя з цивiльно-правових дисциплiн зi спецiальностi
(<Правознавство> та Полiтико-правовий коледж в цiлому придiJuIють необхiдну
уваry процесу вiдбору та формуваЕня контингенту студентiв.

Формування коЕтингенту сryдентiв здiйснюеться у вiдповiдцостi з
потребами Киева та КиiЪськоi областi у фахiвцях заявленоi спецiальностi, а
також вiдповiдно до встановленого лiцензованого обсяry прийому.
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Колектив коледжу придirrяе наJIежну уваry профорiентацiйнiй роботi. Таку
роботу цiлеспрямоваIrо проводять цикловi KoMicii, викладачi, спiвробiтники,
студенти, використов).ючи рiзноманiтнi форми роботи.

f[пан роботи по профорiснтацii молодi, затверджений приймальною
комiсiею, визначае:

l. Проведення в коледжi <,Щнiв вiдкритих дверей> для 1"rHiB та випускникiв
закладiв загальноi середньоi освiти.

2. Органiзацiю та проведення лекцiй викладачами коледжу з випускними
кпасами закладiв загальноi середньоi освiти щодо спецiальностей, з яких
здiйснюе пiдготовку коледж.

3. Пiдготовка друкованих матерiалiв з iнформацiею щодо майбутнiх
спецiальностей та перспектив професiйного росту, розповсюдження рекпамних
проспектiв коледжу серед населення MicTa.

4. Проведення зустрiчей випускникiв коледжу з абiryрiентами щодо
спецiальностей отриманих в коледжi,

5. Участь в ocBiTHix виставкм з iнформуванням про дiяльнiсть коледжу.
6. Вiдкриття спiльно з адмiнiстрацiею загальноосвiтнiх шкiл юридичних та

економlчних кJIасlв з залучеЕням викладацького складу коледжу.
7. Вiдвiдування батькiвських зборiв в школах MicTa.
8. Реryлярна iнформацiя про життя коледжу, перспективи його розвитку в

пресi засобами iнтернет-медiа та соцiальних мереж.
Коледж постiйно приймае расть у виставцi KCylacHa ocBiTa в УкраiЪi>, де

був неодноразово нагороджений дипломами <<За активне впровадження в
педагогiчний процес нових освiтньо-виховних технологiй>>.

На базi закладiв середньоi освiти Ns78 Печерського району та Ns бl
Шевченкiвського району м. Киева вiдкрито юридичнi кJIаси, де пiсля основних
занять навчаються yrHi 9-11 класiв; проводились батькiвськi збори випускникiв
шкiл Шевченкiвського, ,Щеснянського, .Щарницького, .Щнiпровського
Голосiiвського районiв; проводились <,Щнi вiдкритих дверей>, консультацii для
батькiв та абiryрiентiв з питань вибору спецiальностей, передекзаменацiйнi
консультацii. Абiryрiенти забезпечуоться програмами на вступнi iспити.

fuя розповсюдження iнформацii про умови вступу до коледжу
використовуються мiсцевi газети <<КиiЪ на долоIlях), <Украiна-Бiзнес>, <<,Щiлова

УкраiЪа>, iнтернет-ресурси: сайт коледжу, cTopiHKa у Facebook.
Вiлбiр i прийом\ сryдентiв здiйснюеться згiдно Правил прийому, якi

щорiчно розглядаються на засiданнях Педагогiчноi ради коледжу,
затверджуються нак€вом директора.

Органiзацiю прийому студентiв здiйснюе Приймальна комiсiя, яка дiе
згiдно з Положенням про приймальну комiсiю закладу вищоi освiти. .Що складу
приймальноi KoMicii входять представники адмiнiстрацii, викладачi коледжу.
Склад приймальноi KoMicii щорiчно розгJIядаеться Педагогiчною радою
коледжу i затверджуеться наказом директора. Приймальна комiсiя працюе
згiдно з чиЕним законодавством, вiдповiдними нормативЕими документами,
Умовами прийому до закладiв вищоi освiти i Правилами прийому до коледжу.

Голово експерmноi Koшicii; н,ю,н,, dоценm В.М. сломо



6

Коледжем визначено основне завдання роботи зi збереженrrя контингенту
студентiв, Ire зниж).ючи якостi пiдготовки молодших спецiшIiстiв.

Робота зi збережеЕня контингецту студентiв ведеться за такими
напрямами:

- пiдвищенняпрестижуспецiальЕостi;
- виховна робота на попередження будь-яких негативних явищ серед

студентiв;
- iндивiдуальна робота зi студентами (консультацii викладачiв, згiдно з

встановленим графiком, iндивiдуа.пьнi бесiди зi студентами, проведеншI
батькiвських зборiв, спiвпраця та комунiкацiя з батьками);

- cTBopeHE I стiйкоi мотивацii до отримання освiти;
- органiзацiя практичного ЕавчанЕя в провiдних пiдприемствах, установах,

органiзацiях Micтa з можливiстю под€lльшого працевлаштуваннrI.
Встановлено, що з кожним роком зростае вiдсоток тих, хто вступас до

коледжу пiсля профорiентацiйноi роботи серед молодi. Так, у 2013-2018 роках
BiH складав вiд29Yо до 4lYo.

Результати аналiзу поданих матерiалiв з органiзацiйних заходiв вк€цlують
на формування якiсного скJIаду сryдентiв. В коледжi проводиться
цiлеспрямована систематична робота цад формуваЕням та збереженням
контиЕгенту студентiв. Однако педагогiчному колективу необхiдно
вдоскоЕалити профорiентацiйну робоry, що дозволить забезпечити набiр
вiдповiдно до лiцензiйного обсяry.

Показники формування коЕтингенту сryдентiв зi спецiальностi 5.03040 l 0 1

<<ПравознавствоD наведено в таблицi 2. 1.

Таблиця 2.1.

ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТIВ
ПОЛIТИКО-ПРАВОВОГО КОЛЕДКУ (АЛСКО>

(за спецiальнiстю 5.03040101 <<Правознавство)
з рах ням сп bHocTi 081 (П

J\b

п/п
Показник

Роки

2016 piK 2017 piK 2018 piK
I 2 з 4 J

l.

Лiцензований об.сяг пiдготовки

5.030401 01 <<Правознавство>>
(денна форма)

50 50 50

081 <dlpaBo>> (загальний лiцензiйний обсяг) /5 75 /5

2. Прийнято на навчання, всього (осiб)
. денна форма:
в т.ч. за держзаI\4овленням: (не передбачено)

42
40

з9
38

54
54*

. заочна форма
в т.ч. за держзамовленrrям: (не передбачено)

2 1

. нагороджених медапями, або тих, що
отримали диплом з вiдзнакою
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. таких, якi пройшли довгострокову
пiдготовку i профорiентацiю 25 28 35
. зарахованих на пlльгових умовах, з якими
укладенi договори на пiдготовку э 2 J

J- Подано заJIв на одне мiсце за формами
навчаннrI
о д€НН8

41 55 66

. iншi форми навчання (заочна) 2 1

4. Конкурс абiryрiентiв на мiсця державного
заtvrовлення (не передбачено)
. очна форма: (не передбачено)
. iншi форми навчанЕя (вказати, за якою
формою): (не передбачено)

5. Кiлькiсть випускникiв ВНЗ I-II piBHiB
акредитацii, прийнятих на скорочений TepMiH
навчаннlI IIа
. денну форму
. iншi форми (вказати, за якою формою)

* З урахувавням перерозподiлу обсяry мiяс депною та заочною формами здоб}"гтя
освiти в меrках загального лiцензованого обсягу (75 осiб).

В кожнiй академiчнiй групi працюють Еаставники (куратори) з числа
викладачiв. iх завдання - допомогти студентам Iцвидше адаптуватися до
вузiвських вимог, здiйснювати контрольнi функцii, сприяти створеЕню
працездатноi нормальноi обстановки, створенню морчlJIьно здорового
колективу. .Щопомоry кураторам надають старости груп, якi призначаються
рiшенням загальtlих зборiв академiчноi групи студентiв.

З метою пiдвищення ефективностi навчЕtльно-виховного процесу та з
метою збереження контингенту студентiв, адмiнiстрацiя коледжу пiдтримуе
контакти з батьками студентiв та пiдприемствами або замовниками, якi
оплачують навчання. Один раз в семестр проводяться батькiвськi збори в
кожЕiЙ академiчнiЙ групl.

Незадовiльtrа успiшнiсть, прогryски зашIть щомiсячно обговорюються на
групових зборах за участю студентського активу. Виправдовуе себе практика
перiодичного повiдомшення листами батькiв про успiшнiсть i
студентiв у коледжi.

поведlнку

Правилами прийому до коледжу передбачено KpiM загальнодержавних
категорiй вступникiв для позаконкурсного вiдбору, ще пiльговий прийом та
пiльгову оплату за навчання для працiвникiв правоохоронних органiв та ix
дiтей, дiтей сирiт, осiб з iнвалiднiстю та дiтей з м.шозабезпечених сiмей, дiтей
уrасникiв бойових дiй та АТО, за цiльовим направленням KoMiTeTy захисту
малозабезпечених дiтей, сирiт та iнвалiдiв, дiтей педагогiв, за направленням
вiддiлу освiти або педради школи, де коледж орендуе примiщеннrl.

Висновок: Комiсiя консmаmуе, що конmuнеенm сmуdенmiв спецiмьносmi
5.03040I0I <Правознавсmво)) за освimньо-квмiфiкацiйнtlлt piBHeM молоdu]о?о
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спецiмiсmа формуеrпься в меэrсах всmановлено2о лiцензiйноео обся2у, сuсmема
профорiенmацiйно| робоmu спрuяе формуванню якiсноео склаdу зdобувачiв mа
забезпечуе вuконання плану прuйому.

3. Змiст пiдготовки фахiвцiв

В результатi перевiрки експертною комiсi€ю встановлено, що змiст
пiдготовки фахiвцiв за спецiальнiстю 5.03040101 <Правознавство) вiдповiдае
вимогам нормативних документlв вищоl освlти:

-освiтньо-професiйноi прогрЕ!ми пiдготовки молодшого спецiалiста за
спецiальнiстю 5.03040 l 0 1 <<Правознавство>>;

- варiативноi частини освiтньо-професiйноi прогрЕlми пiдготовки
молодшого спецiалiста зi спецiальностi 5.03040 1 0 1 <<Правознавство>

- освiтньо-квалiфiкацiйноi характеристики молодшого спецiалiста з права;
- варiативноi частиЕи освiтньо-квалiфiкацiйноi характеристики молодшого

спецiалiста з права;
- навч€lJIьним планам спецiальностi, затвердженим в установленому

порядку;
- системi внутрiшнього забезпечення якостi вищоi освiти молодшого

спецiалiста з правознавства.
Освiтньо-професiйна програI\4а пiдготовки молодшого спецiалiста

встановлюе професiйнi компетентностi майбутнiх фахiвцiв з правознавства, якi
необхiднi для вирiшення практичЕих завдань.

Експертна комiсiя також провела перевiрку фактичного виконання
навчального плану за денною формою навчаннjI, яка покtвЕUIа, що навчальний
план викоЕуеться у повному обсязi, зЕrписи у навчЕrльних журнЕшatх
вiдповiдають робочим навчсчIьним програмаI\4, якi, в свою черry, вiдповiдають
ОПП стандарry освiти спецiальностi.

Кiлькiсть годин навч€lльного плану на вивчення нормативних та вибiркових
дисциплiн вiдповiдае вимогам. Розподiл навчalJIьЕих годин на аудиторну
(лекцiйнi, ceMiHapcbKi, практичнi i лабораторнi заняття) та самостiйну робоry
студентlв е оптимальним.

В зазначених докуI!{ентах витриманi спiввiдношення навч€шьного часу мiж
цикJIЕtми пiдготовки. Програми KypciB, що викладаютьсяо постiйно коригуються
з урахуванням сr{асн{х вимог та змiн у галузi права i правовоi полiтики
держави. Yci дисциплiни, передбаченi навчЕlльним плацом пiдготовки
молодших спецiалiстiв спецiальностi 5.0З040101 <Правознавство>>, забезпеченi
навчаJIьними програмами, у вiдповiдностi до рекомендацiй MiHicTepcTBa освiти
i науки Украiни.

Безпосереднiм документом, в якому вказанi форми, види занять, змiст
занятгя, види контролю е робочi навчальнi проIрами з дисциплiн, якi складенi
викJIадачами коледжу на пiдставi листа МОН |/9-434 вiд 09.07.2018 р. <Щодо

рекомендацiй з навчально-методичного забезпеченцл>.
Експертна комiсiя проаналiзувЕlJIа навча-пьнi програми та робочi навчalльнl

констатуе, що навчаJIьцl

В,М, сломо
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прогрalми та навчальнi робочi прогрЕlми вiдповiдають встановленим вимогам
щодо lx структури та змlсту.

Проведення екзаменiв та залiкiв пiдтверджено залiково-екзаменацiйними
вiдомостями, оформленими згiдно вимог, записЕlми в >r(урналах цавчальних
досягнень, зЕtлlкових книжк€lх.

Оцiнювання зЕаЕь сryдентiв здiйснюеться вiдповiдно до критерiiЪ
оцiнювання знань, BMiHb i практичних навичок. Аналiз успiшностi сryдентiв
проводиться двiчi на piK, результати рубiжного контролю аналiз}rоться на
засiданнях Педагогiчноi ради i висвiтлюються у рейтинry студентiв.

В Полiтико-правовому коледжi (АЛСКО> придiляеться постiйна увага
органiзацii самостiйноi роботи студентiв. ГIланування самостiйноi роботи
сryдентiв здiйснюеться вiдповiдно до навчальIlого плаЕу, робочих планiв та
робочих програNI дисциплiн та методичних вказiвок.

Висновок: Експерmною комiсiею всmановлено, u1o змiсm пidzоmовкu
молоdluuх спецiмiсmiв зi спецiмьносmi 5.0304010l <Правознавсmво, у ТОВ
< Полimuко-правовuй колеOэю <ДЛСКО> вidповidае ,Щерuсавнttм Buj4o?a'y, з
акреdumацii mа забезпечуе dерuсавну еаранmiю якосmi пidzоmовкu фrмiвцiв.

4. Кадрове забезпечення освiтнього процесу

у процесi експертизи кадрового забезпечення Тов <полiтико-правовий
коледж (АЛСКО) були проаналiзованi TaKi матерiали: штатний формуляр,
штатний розпис, особовi справи керiвного i викладацького скJIаду.

Напрямки професiйноТ дiяльностi, права та обов'язки педагогiчних
працiвникiв коледжу регламентуються ПоложеЕням про ТОВ <Полiтико-
правовий коледж (АЛСКО>, Положенням цро цикJIову комiсiю, Правилами
внутрiшнього розпорядку, посадовими iнструкцiями. Iнформацiя про склад
педагогlчного персоналу вlдповlдае наказам про призначеннJI на посаду,
особовим справам викладачiв, ix труловим книжкам.

,Що складу випусковоi цикловоТ KoMicii з цивiльно-правових дисциплiн зi
спецiальностi <<Правознавство) входять б викладачiв, серед них: 2 штатних i 4
викладачi, якi працюють за сумiсництвом. На постiйнiй ocHoBi працюють 2
викладачi вищоi категорii з науковим ступенем кандидати юридичних наук. За
сумiсництвом працюють, 3 викладачi вищоi категорii з науковим ступенем
доктора та кандидата \оридичних наук та l спецiалiст без категорii. OcBiTa
викладачiв випусковоi цикловоi KoMicii вiдповiдае цавчшIьним дисциплiнам, що
ними викJIадаються.

У Bcix викладачiв, якi забезпечують начальний процес пiдготовки
молодших спецiалiстiв зi спецiальностi <ПравознавствоD в ТОВ <Полiтико-
правовий коледж (АЛСКО, забезпечеЕо MiHiMyM 4 вtтди професiйноi дiяльностi
за спецiальнiстю, яка застосовуеться до визнання квалiфiкацii, вiдповiдноi
спецiальностi, що пiдтверджено вiдповiдними документами. Так д,ю.н.
професор Онiщенко Н.М. та к.ю.н. Сунегiн С.О. мають HayKoBi публiкацii у
перiодичних виданнях, якi включенi до наукометричних баз, рекомендованих
МОН, зокрема Scopus. Викладачi Толстолужська Л.Г., к.ю.н. Васецький В,Ю.,
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к.ю.Е. Сунегiн С.О., к.м.н. Полiщук Т.А., к.ю.Е. Демiчева В.В., к.ю.н. Гольцова
О.е., д.ю.н. професор Мяловицька Н.А., к.ю.н. доцент Iващенко В.А., к.е.н.
Владика Ю.П. мають Ее менще п'яти наукових публiкацiй у наукових
виданшж, включених до перелiку наукових фахових видань Украiни; наявний
виданi монографii у таких викладачiв як Онiщенко Н.М., Мяловицька Н.А.,
Сабанадзе Ю.В., конспекти лекцiй та методичнi вказiвки розробленi складом
викладачlв вlдповlдно спецlальностl в ycrx викпадачlв.

З 1рахуванням вимог до пiдготовки фахiвцiв викладачi KoMicii

розробляють вiдповiднi пакети документiв щодо кожноi дисциплiни, критерii
оцiнювання знань i BMiHb. Викладачами KoMicii розробленi робочi програми з
навчальних дисциплiн, методичнi рекомендацii щодо проведення практичних
занять, з органiзаuii практичного навчання.

Експертною комiсiею перевiрено кадрове забезпечення спецiальностi
5.03040101 <<Правознавство>> i встановлено, що пiдготовку молодших
спецiалiстiв у коледжi цiеi спецiальностi забезпечують 25 викладачiв, lЗ з яких
працюють на постiйнiй ocHoBi. Серед штатних викладачiв: б викладачiв вищоi
категорii, 4 викладачi вищоi категорii з науковим ступенем та вчеЕим званням
(кандидати наук) та 1 викладач першоi категорii.

Атестацiя викладачiв у коледжi ведеться згiдно з Типовим положенням про
атестацiю педагогiчних працiвникiв.

У коледжi вiдпрацьована система пiдвищення професiйноi i педагогiчноi
майстерностi персоналу. Bci викладачi коледжу постiйно пiдвищують свою
квалiфiкацiю за щорiчними цiльовими плаЕами на базi Iнстиryry держави i
права iM. В.М. Корецького НАН Укра'rЪи (м. Киiв), а також у Науково-
дослiдному експертно-кримiналiстичному чентрi МВС УкраiЪи у Киiвський
областi, стажування в юридичних установах, на пiдприемствах, органiзацiях.

Висновок: Експерmна комiсiя консmаmуе, ulо кiлькiснi mа якiснi
показнuкu каdровоzо забезпечення пidеоmовкu молоdtuоzо спецiалiсmа зi
спецiмьносmi 5.0304010l <Правознавсmво> вidповidаюmь Лiцензiйнuм yшonclJv

проваdсrcення ос BimHboi diMbHocmi mа,Щерасавнtлu вufo,оzал, do акреёumацit,

5. Матерiально-технiчне та iнформацiйне забезпечення.
Експертна комiсiя на мiсцi ознайомилась зi станом Еавч€шьного корпусу,

ryртожитку, обладнанням навчшIьних примiщень для провадження ocBiTHboi
дiяльностi у ТОВ <Пýлiтико-правовий коледж (АЛСКО> р€lзом з нЕцвною
матерiально-технiчною базою, яка забезпечуе проведення ЕавчЕuIьЕо-виховЕого
процесу, спортивно-масовоi роботи i органiзацiю дозвiлля сryдентськоi молодi.

Матерiально-технiчна база коледжу поповнюеться виключно за рахунок
власних коштiв, отриманих вiд надання ocBiTHix послуг.

Експертна комiсiя констатуе, що забезпеченiсть навчальних аудиторiй
мультимедiйним обладнанням вiдповiдае нормам, встановленими Лiцензiйними

умовами провадження ocBiTHboi дiяльностi за спецiальнiстю, що ацредитуеться.
В Полiтико-правовому коледжi, створено належнi умови дJuI забезпечення

здоров'я та органiзацii дозвiлля i вiдпочинку студентiв: функцiонуе актова зшIа,
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працюе iдальня, буфет, медпункт, дiе спортивний комплекс - спортивна з€ша,
стадlон, тренФкерна заJIа.

Експертна комiсiя перевiрила, що достовiрнiсть розрахункiв та HEuIBHa
кiлькiсть комп'ютерiв вiдповiдають фактичному та лiцензiйному обсяry
контингенту студеЕтiв для пiдготовки фахiвцiв з правознавства i становить 1б
персонаJIьних комп'ютерiв, що е достатнiм для проведення практичних занять.
Комп'ютерна TexEiKa iз строком експлуатацii не бiльше восьми poKiB.

Обладнання, устаткуваЕня, мультимедiйне забезпечення, як комп'ютерних
лабораторiй, так i спецiалiзованих аудиторiй, якi в повнiй Mipi забезпечують
виконання навчЕlльного плану.

Результати перевiрки iнформацiйного забезпеченнrI навч.шьного процесу
пок€ц}alJIи, що цьому питанню в Полiтико-правовому коледжi <АЛСКО> в
цiлому придiляеться необхiдна увага. Важливу роль в цьому вiдiграс власна
навчально-наукова бiблiотека.

В бiблiотецi, яка обслуговуе педагогiчних працiвникiв i студентiв коледжу,
сформовано окремий навчаJIь[iо-методичний фонд коледжу з врахуванням
потреб забезпечення навчального процесу.

На сьогоднiшнiй день бiблiотека площею 165 кв. м., l читальна зала на 20
мiсць, абонемент з комп'ютерним катшIогом нараховуе бiля 8 тис. примiрникiв
пiдруrникiв, навчальних посiбникiв, методичноi лiтератури, в основному,
украiнською мовою, частиЕа англiйською i росiйською мовами. Виконуеться
норматив перiодичних видань. IHTepHeT працюе цiлодобово. Студенти коледжу
зi спецiальностi кПравознавство)) на 100% забезпеченi навчаJIьною лiтераryрою
рiзних aBTopiB зi Bcix навчаJIьних дисциплiн. Педагогiчнi працiвники випусковоi
KoMicii поповнюють бiблiотеку власними навчЕчIьними посiбниками i
методичними розробками.

В iнформацiйно-бiблiографiчнiй роботi використовуються TaKi ефективнi
заходи як: читацькi конференцii, огляди фахових журналiв, органiзовутоться

пам'ятних дат. Надаються консультацii з оформлення спискiв використаних
джерел до рефератiв, курсових робiт.

iнформацiйного
забезпечення, яка спрямована на перехiд на HoBiTHi iнформацiйнi продукти з
виходом в IHTepHeT цiлодобово. Застосовуються насryпнi засоби iнформатизацii

електронний BapiaHT методичних матерiалiв. При проведеннi промiжного i
пlдсумкового контролю знань застосовуються тестуванЕя, модульн1 завдання,
розв'язання ситуацiй. Використовуються також операцiйна система Windows,
автоматизована система Парус, Галактика, Лiга Закон, автоматизована система
TecTiB контролю знань студентiв.

Повноцiнному виконанню навчшIьного плану пiдготовки молодших
спецiалiстiв iз спецiальностi
викладачiв, так i студентiв.

<ПравознавствоD сприяе наукова робота як
Студенти та викладачi коледжу постiйно

приймають }п{асть у конференцiях, органiзоваЕих закладами вищоi освiти.
Зокрема у конференцiях, що органiзуе вiддiл Teopii держави i права Iнстиryту
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держави i права iM. В.М.Корецького IIАН УкраiЪи - у 2018 роцi на тему
<Правова ана.тriтика - доктринальнi пiдходи та гаlryзевi вимiри; у 2019 роцi на
тему <Правовий монiторинг та правова експертиза: питання
практики>.

теор11 та

захисту прав
безкоштовне

студентlв та
користування

Педагогiчцi працiвники беруть активну участь у наукових конференцiях,
методичних ceMiHapax, що знаходить свое вiдображення в наукових rryблiкацiях
та в звiтЕlх з наукових робiт. Згiдно з Законом Украihи <Про вищу ocBiTy>

фiнансово-господарська дiяльнiсть спрямована на матерiально-технiчне та
iнформацiйне забезпечення навч€шьного процесу, Еадання соцiа-тrьних гарантiй i

спiвробiтникiв. Сryденти мають право на
бiблiотекою, iнформацiйними фондами,

забезпечуються медичним обслуговуванням, яке передбачае: амбулаторне
полiклiвiчне обслуговуванЕя; комплекснi медогляди; з,lходи з профiлактики
iнфекцiйних захворювань.

Керiвництво Полiтико-правового коледжу <АЛСКО) забезпечуе умови з
охорони працi та технiки безпеки, вживае заходiв з метою полiпшення умов
працi, пiдтримуе нормаJIьний температурний, свiтловий i шумовий режим у
Еавч€шьних i службових примiщеннях.

В закладi освiти забезпечено доступнiсть навчальних примiщень для осiб з
iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення, зокрема безперешкодний
доступ (пандуси) до начального корпусу вiдповiдно до державних будiвельних
норм, правил i стандартiв, що документально пiдтверджено фахiвцем з питаЕь
технiчного обстеження булiвель та споруд, який мае квалiфiкацiйний
сертифiкат.

Висновок: Експерmна комiсiя вваэсае, tцо маmерiмьно-mехнiчне па
iнформацiйне забезпечення навчмьно?о процесу в ТОВ <Полimuко-правовuй
колеdэю <ДЛСКО) BidпoBidae Лiцензiйнtur,t умовсм проваdсюення ocBimHboi
diMbHocmi mа,Щерэtсавнtlм вllfulоzаfu, do акреdumацii.

6. Органiзацiйне та навчально-методичне забезпечення
освlтнього процесу

Експертна комiсiя встановила, що планування та органiзацiя ocBiтHboi
дiяльностi пiдготовки юристiв здiйснюеться у вiдповiдностi до Закону Украiни
<Про ocBiTy>, <Про вищу ocBiTy>, Еормативних та iнструктивних документiв
MiHicTepcTBa освiти i\ науки Украiни та безпосередньо Положенням <Про
органiзацiю навчЕlльного процесу>. Стан навчально-методичного забезпеченЕя
ocBiTHboi дiяльностi, вiдповiдае вимог€lм, якi викладенi у Листi МОН 1/9-434 вiд
09.07.2018 року <Щодо рекомендацiй з навчально-методичного забезпечення>.

Вiдповiдно до Конституцii Украiни, Закону Украiни <Про ocBiry> мовою
освiтнього процесу в Полiтико-правовому коледжi (АЛСКО) е державна мова.

.Щержавна мова використовуеться як мова навчальних матерiалiв, ведення
занять, рiзноманiтних заходiв, спiлкування педагогiчних, науково-педагогiчних
працiвникiв зi здобувачами освiти в рамках освiтнього процесу.

Одночасно прийнято заходи щодо дотримання вимог по використанню
украiнськоi мови в навчальнiй лiтераryрi. Рекомендована лiтература постiйно
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оновлюеться, Ще питання е темою обговорення на засiданнi випусковоi
цикJIовоi KoMicii з <<цивiльно-правових дисциплiн>> зi спецiа.тrьностi
<<Правознавство>>.

Наявний офiцiйний wеЬ-сайт, на якому розмiщена основЕа iнформацiя про
його дiяльнiсть. Освiтньо-професiйна програми пiдготовки у Полiтико-
правовому коледжу (АЛСКОD оприлюднена на офiцiйному сайтi за
посиланням: www.alsko.com.ua.

Слiд вiдзначити, що навчально-методичне забезпечення з дисциплiн
розмiщено в ocBiTHboMy KoHTeHTi MOODLE, до якого мають доступ викладачi
та студенти.

Навчальний процес регламенту€ться графiком органiзацii навч€lльного
процесу, розкJIадом занять, який складаеться вiдповiдно до нормативЕих вимог,
графiком проведеIIЕII практичIrоi пiдготовки студентiв та контрольних заходlв.
ГIротягом навчаJIьного року графiк органiзацii навчального процесу не
змlнюеться. Розклад занять скJIада€ться сво€часно на кожний семестр та

необхiднi умови проведення лекцiйних, практичний тазабезпечуе
лабораторних занять. Обсяг тижневого аудиторного навантФкення на студентiв
вlдповrдае нормативцим вимогам,

Як показуе аналiз, розкJIад навчальних занJIть узгоджений з графiком
навчаJIьного процесу та графiком контролю за роботою студеЕтiв, який
визначае TepMiH проведення викладачами письмових контрольних робiт,
iндивiдуальних занять i спiвбесiд, виконання комплексних завдань, проведеншI
коЕсультацiй i самостiйноi роботи.

Контроль за органiзацiею навчального процесу
вивчення певного питання i обговорення його на
цикJIовоi KoMicii, Педагогiчноi ради коледжу.

Експертна комiсiя встановила, що Bci дисциплiни
молодших спецiалiстiв зi спецiальностi 5.03040101 <Правознавство) мають
повниЙ комплект методичного забезпечення.

[ря кожноi дисциплiни навчыIьного плацу розробленi Еавчально-
методичнi комплекси, якi представленi навчальною та робочою навчЕlльною
програмами, що мlстять змlст навчalJlьноl дисциплlЕи, послlдовнlсть,
органiзацiйнi форми ii вивчення та обсяг, форми i засоби поточного i
пiдсрtкового контролю; структурно-логiчну схему мiждисциплiнарних
зв'язкiв; методичними вказiвками до виконаннJI практичних завдань; курсових
робiт i самостiйноi роботи студентiв, варiантами модульних контрольних робiт,
екзаменацiйними бiлетами, критерiями оцiЕюванIrя знань студентiв.

Методична робота Полiтико-правовому коледжi в цiлому спрямована на
вдосконаленнrI викпадання навч€lльних дисциплiн, оптимiзацiю навчального
процесу, забезпечення iндивiдуальноi i самостiйноi роботи, якостi пiдготовки
студентiв, пiдвищення педагогiчноi маЙстерностi викJIадачiв.

Практична пiдготовка студентiв проводиться вiдповiдно до наскрiзноi
програми практики для студентiв спецiальностi 5.03040101 <<Правознавство>> та
графiка навчa}льного процесу i складаеться з навчальноi практики та практики зi
спецiальностi. Методичне забезпечення практик включае програми практик,

здlиснюеться шляхом
засiданнях вигryсковоi

навчального плану для
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робочi програми, методичнi вказiвки щодо проходження практик, ведеЕня

щоденникiв, написання звiтiв, зразки необхiдних додаткiв.
Висновок: Експерmна комiсiя консmапуq 1цо навчмьно-меmоduчне

забезпечення ocBimHboi diшbHocmi зi спецiальносmi 5.0304010]
<Правознавсmво> в ТОВ <Полimuко-правовuй колеdсю <ДЛСКО) повнiсrпю
вidповidае ЛiцензiЙнuм умова.\, проваdэtсення ocBimHboi diшbHocmi mа

,Щерэlсавнtlм акреdumацiйнu.м Bu.\roeaш.

спецiальностi 5.03040101 <Правознавство> Полiтико-правового коледжу
(АЛСКО> придiляеться необхiдна увага питанЕям якостi пiдготовки фахiвцiв,
що е основним критерlем оц1}1ки

органiзовувати навчальний процес
спроможностl навчального закJIаду

7. Якiсть пiдготовки випускншкiв
Виrryсковою цикловою комiсiею з <<цивiльно-правових дисциплiн> зi

Еа належному piBнi. З цiсю метою

розроблена система контролю та управлiння якiстю, яка охоплюе весь перiод
навчання студента.

В системi внутрiшнього забезпечення якостi вищоi освiти Коледжу
застосовуються заходи, спрямованi на вдоскоIiЕUIення структури навчального
плаЕу; мlнlмlзаци кlлькостl навч€Lпьних дисциплlн, 1х перелlку t змlсту;

формування вимог до результатiв навчаннrI за попереднiм piBHeM; пiдвищення
якостi методичного забезпечення навчаJIьних дисциплiн; формування критерiiЪ,
за якими вiдбуваеться перегляд навчЕlльних планiв; оцiнювання ефективностi

роботи викладачiв; заходи з вдосконалення методiв викладання i об'ективностi
оцlнювання.

Експертна комiсiя проаналiзувала змiст системи внутрiшнього
забезпечення вищоi освiти i прийшла до висновку, що випусковою цикловою
комiсiею проводиться вiдповiдца робота з викоЕаншI вимог Законiв УкраiЪи
<Про ocBiry>, <Про вищу ocBiry> фоздiл 5 <Забезпечення якостi вищоi освiти>),
та запроваджена система на практицi забезпечуе вiдповiдций piBeHb якостi i
рiвня пiдготовки фахiвцiв.

Поточний та пiдсумковий контроль знаЕь студеЕтiв включае сmлостiйнi та
контрольнi роботи з практичних занять та виконання модульних контрольних
завдаЕь, перевiрки рiвня засвоення теоретичного i практичного MaTepiaTry.

Пiдсумковий контроль проводиться у наступних формах: екзамени, залiки (з

урахуванням резульiатiв поточного контролю), комплекснi контрольн1
завдання, комплексн1 перевlрки зtшишкових знань студентlв, виконання 1

захист курсових робiт, захист звiтiв з виробничоi практики, комплексний
квалiфiкадiйний екзамен за фахом.

Форми органiзацii та контролю за станом навчЕuIьного процесу, облiк та
звiтнiсть про робоry викладачiв та виконання студентами навчЕuIьних планlв
повнiстю вiдповiдають сrrасним державним вимогам. Обов'язкове
вiдпрацювання студентами пропущених лекцiй, практичних та лабораторних
занять. Викладачi систематичЕо контролюють поточну успiшнiсть студентiв,
що знаходить вiдображення в журIrаJIах облiку академiчноТ групи, ведеться

рейтинг успiшностi сryдентiв.
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.Щля проведення контролю знань студентiв використовуються результати
плаЕових та директорських контрольних робiт, оцiнки за практичнi та
ceMiHapcbKi заняття, виконання самостiйних домашнiх завдань тощо. За
наслiдками перевiрки знань застосовуються необхiднi оперативнi заходи щодо
своечасноi лiквiдацii поточноi заборгованостi студентiв з окремих дисциплiн.

З метою визначення рiвня ryMaHiTapHoi та соцiально-економiчноi
пiдготовки, фундаментальноi та фаховоi пiдготовки студентiв випусковою

цикловою комiсiею з <<цивiльно-правових дисциплiн> проводиться контроль

рiвня залишкових знань, який здiйснюеться систематично у формi виконання
комплексних контрольних робiт. З цiею метою для студентiв розроблено
вiдповiднi пакети комплексних коЕтрольних завдань з навчальних дисциплlн
ryманiтарного, фундаментаJIьного та професiйного циклiв.

Пiд час роботи експертноi KoMicii з 17 по 19 квiтня 2019 р, (графiк
проведення додаеться) з метою контролю якостi пiдготовки фахiвцiв ocBiTHbo-

квалiфiкацiйного рiвня молодший спецiалiст зi спецiальностi 5.0304010l
<<Правознавство>> в ТОВ <Полiтико-правовий коледж (АЛСКО> Експертною
комiсiсю були проведенi комплекснi контрольнi роботи.

Експертна перевiрка рiвня залишкових знань студентiв з циклу
ryMaHiTapHoi, фундаментальноi та фаховоi пiдготовки показаJIа, що в коледжi
пiдтримуеться достатнiй piBeHb пiдготовки юристiв, який вiдповiдае сучасним
вимогам. Контрольнi замiри знань засвiдчили, що студенти н€шежним чином
оволодiли теоретичним програмним матерiалом i вмiють використовувати
одержанi зЕаннJI та професiйнi компетентностi при вирiшеннi практичних
завдань. PiBeHb знань е достатнiм як за показниками абсолютноi успiшностi, так
i за показниками якостi. Вiдхилення вiд результатiв самоаналiзу знаходиться в

допустимих межах.
Таблиця 7.1.

спецiальностi <Правознавство>>Результати замiрiв знань сryдентiв
и експ пеDевl

л} Дисциплiна
Успiшнiсть (7о) Якiсть (%)

самоаналв експертиза самодналtз експертизд

Щикл ryMaHiTapHoi i соцiально-економiчвоi пiдготовкп

1. Основи фiлософськ(х знань 96 100 80
,16

2. Економiчна теорiя 96 92 88 80

Всього 96 96 84 78

Щикл фундаментальноi пйготовки

Теорiя держави i права 92 100 68 64

2.
Iсторiя держави i права
зарчбiжних kpaiH

96 l00 16
,72

Всього 94 100 72 68
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л} .Щисциплiна
Успiшпiсть (Уо) Якiсть (%)

самоаналв експертиза самоаналlз експертпза

I|пкл професiйноi пiдготовки

1. I-|ивiльне та сiмейне право 96 92 64 64

2. Кримiна.пьне право 92 100 60 60

Всього 94 96 62 62

Пiд час експертизи проведений вибiрковий ан€шiз курсових робiт, якi
студенти виконують у вiдповiдностi iз навча.пьним планом (з дисциплiн <Теорiя
держави i права> <Iсторiя держави i права зарубiжних цраiн), <Щивiльне та
сiмейне право>>, <Кримiнальне право)). Проведена перевiрка курсових робiт
пок€tзала, що ix тематика, змiст, обсяг i piBeHb виконанIш вiдповiдають
встановленим вимогам (див. таблиця 7.2).

Таблиця7.2.
оцlнювання експертами якостl вих

J\ъ

з/п
Прiзвище
студеIrга

Тема курсовоТ роботи

оцiнка

Примiткауо
_зх

(ý

на
Ф
очц

l 2 J 4 5 6
1. Бойцан

в.с.
Кримiна:lьна
вiдповiдальнiсть за

1мисне вбивство

5 5 Кlрсова робота виконана вiдповtдно
до вимог ККУ i методичних вказiвок
з дисциплiни <Кримiнальне право) з
використашlям нормативноi i
юридичноi лiтератlри. Питшrня
викладенi в логiчнiй послiдовностi,
держiвною мовою, Оформлення
добре

2. Пугасова
в.с.

особливостi
кримiнальноi
вiдповiдальностi та
покарання
неповнолiтнiх

5 4 Курсова робота вiдповiдае вимогам
методичних вказiвок з дисциплiни
кКримiнальне право>. Питання
викладенi в логiчнiй послiдовностi з
використаЕням нормативного
матерi.lлу та юридичноi лiтераryри.
Оформлення добре.

3. Скрипченко
г.L

Понiтгя та види
тiлесних 1тпкоджень

4 4 Курсова робота вiдповiдае вимогам
ККУ i методичних вказiвок з

дисциплiни <Кримiнальне право>.
Питання викJIаденi в логiчнiй
послiдовностi держЕlвною мовою.
Вступ, Висновки, лiтература
обrрунтованi. Оформлення добре

4. Ротар
I.M.

обставини, якi
пом'якшують i
обтяжують

5 4 Курсова робота виконана вiдповiдно
до вимог ККУ i методичних вказiвок
з дисциплiни. Питання виконанi в
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покарання логiчнiй послiдовностi держlвною
мовою з використанням бази i
юридичноi лiтерат}?и. ОформлеЕня
добре.

5. Гришненко
ю.с.

Понiтгя та види
звiльнення вiд
кримiныrьвоi
вiдповiдмьностi

4 4 Курсова робота вiдповiдае вимога},t
ККУ i методичних вказiвок з

дисциплiни <Кримiнальне право>.
питання викJIаденi в логiчнiй
послiдовностi державною мовою.
Оформлення добре. Лiтература
вiдповiдас вимога},t. Заповнено
правильно титульний лист.

6. ,Щжеглов
в.в.

Кримiнальпа
вiдповiдальнiсть та i'i'

пiдстави

J 3 Курсова робота вiдповiдае вимогам
методичних вказiвок з дисциплiни.
Не використано ряд нормативних
aKTiB. Висновки не в повнiй Mipi
вiдповiдають TeMi. Оформлення
добре.

7. Ковпоша
в.о.

Предмет злочину:
проблеми доктрини i
практики

4 4 Курсова робота вiдповiдае вимогам
методичних вказiвок з дисциплiни
<Кримiна.пьне право>. Питання
викладенi в логiчнiй послiдовностi з
використlшням нормативного
MaтepiaJly та юридичноi лiтераryри.
Оформлення добре, Нелолiк:
неправильна структура плану,

8. Фанда
е.с.

Чиннiсть Закону про
кримiнальну
вiдповiдальнiсть у
часi

J 3 Курсова робота вiдповiдае вимога]v
ККУ i методичних вказiвок з

дисциплiни <Кримiнальне право>.
Питання викладенi в логiчнiй
послiдовностi державною мовою,
Вступ, Висновки, лiтература
обrрунтованi. Оформлення
задовiльне. Недолiк: список
лiтераryрних джерел оформлений не
в повному обсязi за встановленими
вимогами.

,,Щержавна атестацiя молодших спецiалiстiв за спецiальнiстю
(Правознавство> проЪодиться скJIаданЕям комплексного квалiфiкацiйного
екзамену за фахом, що вкJIючае TaKi дисциплiни: Теорiя держави i права,
I-{ивiльне та сiмейне право, Кримiнальне право.

В процесi формування зЕань i навичок фахiвцiв достатЕьо уваги
придiля€ться практичнiй пiдготовцi студентiв. Пiдприемства та органiзацii, що
використовуються як бази практик, вибираються за участю студентiв з

урахуванням можливого мiсця майбутньоi роботи. Практичне навчання
студентiв органiзоване вiдповiдно до Положення, проходить у вiдповiдностi з
графiком навчЕIльного процесу. Зi студентами проводиться iнструктаж з технiки
безпеки та видаеться необхiдна навчаJIьна документацiя. Термiни проходження
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практик узгоджеЕi iз вивченЕям професiйно-орiентованих дисциплiн.
Органiзацiя проведення практики вiдповiдае встановленим вимогаNt.

Випускова цикпова комiсiя постiйно розширюе географiю баз практик, з
юридичними та кадровими сrryжбами пiдприемств та органiзацiй проводить
активЕу спiвпрацю, а саме: Шевченкiвський районний сул м. Киева, структури
Верховного Сулу, I-{eHTp надаЕня адмiнiстративних посJryг м. Киева, Головне
Управлiнтrя та районнi управлiння Нацiональноi полiцii УкраiЪи в м. Киевi,
адвокатське об'еднання Шевченкiвського району м. Киева, Щентр безоплатноi
юридичноi допомоги MiHicTepcTBa юстицii Украiни, та iншими пiдприемствами,
юридичними служба:r,rи, i органiзачiями, на базi яких проходить практика
сryдентiв, проводяться eKcKypcii, yracTi в круглих столах, зустрiчi з

досвiдченими працiвниками.
З даними установами та органiзацiями укладенi вiдповiднi угоди. Перелiк

установ та органiзацiй, якi дали запрошення Еа проходженнrI практики та
наявнiсть угод i ix TepMiH дii наведено в таблицi 7.3.

Забез база

Студенти випускного курсу спецiальностi 5.03040 1 0 1 <Правознавство>>, якi
проходять виробничу практику (практику зi спецiальностi) безпосередЕьо в
юридичних установах та органiзацiях, отримують вiд них запрошеЕня на

Таблиця 7,3.
печення пDогDамами ми для пDоходження п

}Ф
Найменування

практики

:у

Ё с.)

;9
_чБ

tr

F

,о.

о_ о.^- Б;
ý,!ý

Найменування бази лля
проходження практики

Iнформачiя про
HaяBHicTb угод

про
ПРОХОд)КеННJI

практик (лата,
Еомер, строк дii)

l навчальна п 2 + Струкц,ри
Верховного Суду

Наказ ЛЬ4 вiд
03.05,20l8p,

1 навчальна lI 2 + Експертно-
кримiналiстичний центр
МВС УкраiЪи в КиiЪський
областi

Наказ N96 вiд
l8.05,20l8p.

з, Виробничо-
правова

IV 4 + Цеrrгр надання
алмiнiсцативнлтх посJryг м.
Киева (Апарат виконавчого
органу КМР)

,Щог, Nо2 вiл
l4.10.20l5p.,
строк дii 5 poKiB.

4. Зi спецiмьностi й 4 + Головне управлiння
Нацiонмьноi полiцii у м.
Киевi

Угода 3ДР вИ
l8.06.2018p.
Строк лii 3 роки

5. зi спецiальностi чI 4 + солом'янське Ру Гу
Нацполiцii УкраiЪи у м,
Киевi

угода 2пр вiд
24.06.2015р.
TepMiH дii 3 роки
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працевлаштування. Така форма органiзацii проходження практики створюе
peaJlbпl умови для працевлаштування.

Працевлаштування випускникiв коледжу зi спецiальностi <Правознавство>
вiдбуваеться на пiдставi угод з юридиrIними установами та органiзацiями м.
Киева та областi. Проте бiльшiсть вигryскникiв коледжу пiсля закiнчення
коледжу продовrq/ють сво€ навчанЕя за напрямом Право в унiверситетах м.
Киева для отримання вищоi освiти рiвня бакалавр. Створення системи
сryпневостi освiти для випускникiв коледжу вдаеться завдяки угодам про
спiвпрацю с профiльними ЗВО м. Киевап а саме: iз КиiЪським унiверситетом
права НАН УкраiЪи, Iнститутом права та психологii НАВС Украiни,
Нацiональним унiверситетом державноi фiскальноi сrryжби УкраiЪи,
юридичних факультетiв Киiвського Нацiонаrrьного торговельно-економiчного
унiверситету, Нацiонального авiацiйного унiверситеry, КиiЪського унiверситету
ринкових вlдносин тощо.

Висповок., Експерmною комiсiею всmановлено, tцо якiсmь пidzоmовкu
фахiвцiв освimньо-квалiфiкацiйноео рiвня молоdu,tuй спецiмiсm зi спецiальносmi
5.03040]0I <Правознавсmво> вidповidае Лiцензiйнllм yMoBaJy, проваdэlсення
ocBimHboi diшbHocmi заклаdiв освimu mа,Щерэюавнuм вltJrrоеал, do акреdumацit.

8. Перелiк зауважень контролюючих органiв таlабо попередньоi
акредитацiйноi експертизи, заходи щодо ii усунення

За перiод пiдготовки здобувачiв вищоi освiти зi спецiальностi 5.03040l0l
<Правознавство>> за освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM молодшого спецiалiста з
20lЗ по 2019 роки порушень в органiзацii i проведеннi освiтнього процесу не
виявлено. З боку юридичних i фiзичних осiб претензii щодо ocBiTHboi
дiяльностi Полiтико-правового коледжу (АЛСКО> iз пiдготовки молодших
спецiалiстiв за змвленою до акредитацii освiтньо-професiйноi програми не
надходили.

Експертною комiсiею за. результатами попередньоi акредитацiйноi
експертизи спецiальностi 5.03040101 <Правознавство), яка вiдбувалася з 16 по
18 квiтня 201З року були висловленi наступнi зауважеЕIIя:

I. Ituкловiй KoMicii з спецiальносmi <Правознавсmво> проdовасumu робоmу
з уdосконмення меm_оduчноео забезпечення навчсurьнl,tх duсцurtлiн, у m.ч,
прudiлumu yBazy зсiсобам diаzносmuкu знань сmуdенmiв, оновленню

рекомен d о BaHot лimераmур|l, mемаmuкu курсо Bla робim.
Випускова циклова комiсiя зi спецiальностi <Правознавство) привела у

вiдповiднiсть методичне забезпечення навчальних дисциплiн, яке розроблене на
пiдставi рекомендацiй МОН з навчаJIьно-методичного забезпечення:

особливу увагу придiлено засобам дiагностики знань студентiв,
застосовуються рiзнi форми: вхiдний, рубiжний i вiдстрочений контролi;
оновлена в повному обсязi рекомендована лiтераryра;

переглянуто i затверджено тематику курсових робiт, якi вiдповiдають
ЕавчальЕим завданням дисциплlни;
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- матерiали навч€цьно-методичЕого забезпеченЕя з ycix дисциплiн (в т.ч.
методичнi посiбники для самостiйного вивчення дисциплiни) розробленi в
електроtlному виглядi i розмiщеннi Еа електронних носiях в бiблiотецi коледжу
та в системi дистанцiйного навчання;

- поповнено бiблiотечний фонд новiтньою спецiа-пiзованою лiтературою
ocTaнHix poкiB, а саме було закуплено 12 найменування пiдрl"rникiв та
навчальних посiбникiв та передплачено перiодичнi видання.

2. Покраtцumu профорiенmацiйну робоmу ceped учнiв tлкiл м. Кuева
З метою покращення профорiентацiйноi роботи коледжем запровадженi

HoBi piзHoMaHiTHi джерела i форми роботи:
- виготовляються i розповсюдж)aються рекпамнi проспекти, оголошеншI в

довiдниках для абiтурiентiв, перiодичнiй пресi, через iнтернет-систему,
соцlальЕr мереж1, в громадському транспортl;

- безпосереднi зустрiчi в школах з вигryскниками, в rlилищЕlх, г{асть в

республiканських, мунiципальних виставках MicT, з r{нями лiцейних класiв
юридичного профiлю;

- зустрiчi з роботодавцями, працiвниками
органiв прокуратури, судiв, податковоТ служби;

- зустрiчi на Днях вiдкритих дверей та
спонукають абiryрiентiв до свiдомого вибору

юстиц11, адмlнlстративних

на загЕUIьних заходах, що
майбутньоi спецiальностi та

професii. TaKi заходи надають можливiсть ознайомитись з Правилами прийому
та безпосередньо з навч€Lпьним закJIадом, студентським життям, особливостями
фаху та подальшим працевлаштуванням.

3. Дкmuвно впроваdэtсуваmu елеменmu duсmанцiйноzо навчання,
з diйснюючu вidпо BidH е йоzо навчально-меmоduчне забезпечення

I-{икловою комiсiею з спецiЕrльностi <Правознавство) та коледжем в цiлому
активно використовуються розробленi та впровадженi дiючi системи
дистанцiйного навчання, в складi яких:
а) представлено в електронному BapiaHTi методичне забезпечення зi Bcix
дисциплiн, електроннi посiбники, TeKcToBi завдання, засоби дiагностики через
системи: дистанцiйного навчання MOODLE, контролю доступу, IHTepHeT та
електронну пошту, керування WЕВ-ресурсами, управлiння бiблiотечним
фондом, що дае можливiсть спiлкування в опliпе-режимi та отриманнlI
консультацiй вiд викладачiв;
б) дiюча система }истанцiйного навчанЕя дисциплiн циклу соцiально-
юридичноi пiдготовки з лекторським текстом, завданнями та оцiнкою якостi
знань студентiв першого курсу на базi 9-ти класiв.

4. Проёовэtсumч акmuвну спiвпрацю з робоmоdавця]пu м. Кuева mа
KuiB cbKoi обласmi uр d о спрuяння по d сиьutому працевлашmуванню вuпус кн uKiB
колеdэюу за спецiальнiсmю 5. 0 3 040 I 0 I < Правознавсmво >

Зосереджено орiентацiю на споживача (замовЕика), щоб piBeHb фаховоi
пiдготовки випускникiв приносив замовникам максимальний результат;
враховано iснуточi та перспективнi потреби споживачiв (замовникiв), з якими
Випускова циклова комiсiя розширила географiю баз практик, з юридичними та
кадровими службами пiдприсмств та органiзацiй проводить активну спiвпрацю,
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а саме: з Головним управлiнням державЕоi судовоi адмiнiстрацii у м.Киевi,
Головним територiальним управлiнням юстицii у м. Киевi, Радою адвокатiв
Шевченкiвського району м. Киева. районними державними адмiнiстрацiями, та
iншими пiдприемствами, юридичними службами, органiзацiями , на базi яких
проходить практика сryдентiв, проводяться eKcKypcii, 1^racTi в круглих столах,
зустрiчi з досвiдченими працiвникам

Робота з удосконЕrлення методичЕого забезпечення дисциплiн юридичного
спрямуваЕня також ведеться, аJIе потреба у подalJIьшому удосконаленнi
методичного забезпечення залишаеться актуаJIьною в процесi удоскон€шення
форм i методiв освiтнього процесу та дотриманнi вимог.

Висновок: Експерmна комiсiя консmаmу€, ulо пропозuцii експерmноi
KoMicii з попереdньоi акреdumацit спецiсиьносmi 5,0304010l <Правознавсmвол в
основному BuKoHaHl.

9. Зауваження, що були зробленi пiд час попередньоi
експертизи акредитацiйноi справи

Експертна комiсiя розглянула та проаналiзувала Bci заувахення, якi були
висунутi за результатами попередньоi експертизи i на пiдставi оцiнки стану
справи безпосередньо на мiсцi та опираючись на представленi документи
приЙшла до висновку по кожному пункту перелiку зауважень окремо:

1) Вiдсутня iнформачiя про забезпечення викладачами дисциплiн
<<Основи фiлософських знань>), <Мiжнародне право)>, <сIIатинська мова>.

Експертною комiсiсю детально перевiрено якiсний скJIад педагогiчних
працiвникiв, якi забезпечують навчальний процес зi спецiальностi 5.03040t01
<<ПравознавствоD та встановлено, що дiйсно в матерiалах вiдсутня iнформацiя
про забезпечення викладачами дисциплiн: <<Основи фiлософських знань> (30
лекцiЙних годин), кМiжнародне право) (22 лекцiйних години); <<Латинська
мово (14 лекцiйних годин). В процесi роботи KoMicii вказаний недолiк було
усунуто, перевiрено на мiсцi iнформацiю щодо забезпечення викпадачами
зазначених дисциплiн. Щоdаmок 1).

2) У навчальному планi вiд 25 червня 2015 р з пiдготовки молодшого
спецiалiста зi спецiальностi 5.03040101 <Правознавство)) вiдсутня
iнформацiя про розподiл кредитiв ECTS по дисциплiнах, графiк
навчального процесу не вiдповiдас зведеним даним про бюдя(ет часу та
кiлькостi тижнiв в ceMecTpi (навч. план стор. 53), подисциплiнарний
розподiл годин по тижнях не вiдповiдас загальному обсяry годин.

Експертною комiсiею встановлено, що в подаЕих матерiалах акредитацiйноi
справи Коледжем помилково надано Навчальний план, який затверджено
25.06.2015 р. на засiданнi Педагогiчноi ради (Протокол No4). 22.08.2015 р,
Педагогiчною радою коледжу було розглянуто i затверджено (нову редакцiюD
Навчального плаIrу за спецiальнiстю 5.03040101 <<Правознавство> (Протокол
Nч5).

Голово експерmноi Konicii, к.ю.н., 0оценm В.М. сломо



Комiсiею встаЕовлено що органiзацiя i здiйснення освiтнього процесу
почиЕаючи з 2015/2016 навчаJIьного року в Коледжi проводилось вiдповiдно до
<HoBoi>> редакцii Навчального плану (затвердженого в установленому порядку
22.08.2015 р.).

Комiсiя детЕIльно перевiрила структуру i змiст Навчального плану (графiк
навчЕlльного процесу; зведений бюджет часу (у тижнях); перелiк та обсяг
нормативних i вибiркових навч€lльних дисциплiн та послiдовнiсть ix вивчення;
види навчЕlJIьних занять та ix обсяг, у т.ч. передбачених на самостiйну робоry
студентiв; форми проведення семестрового контролю; види, обсяги i термiни
проведення практик; форму проведення державноi атестацii тощо),

Експертна комiсiя констатуе, що Навчальний план з пiдготовки молодшого
спецiалiста зi спецiальностi 5.040З0101 <Правознавство) повнiстю вiдповiдае
встановленим вимогам. Копiя затвердженого плану додаеться Щоdаmок 2).

3) Порушено п. 28 Постанови КМ УкраiЪи вiд 30 грудпя 2015 р. ЛЪ 1187,
в частинi недостатностi рiвня HayKoBoi та професiйпоi аlстивностi науково-
педагогiчних працiвникiв якi здiйснюють освiтнiй процес.

Експертною комiсiею встановлено, що в матерiалах акредитацiйноi справи
не була вiдображена детальна iнформацiя про вiдповiднiсть рiвня HayKoBoi та
професiйноi активностi педагогiчних працiвникiв, якi здiйснюють освiтнiй
процес. В результатi перевiрки на мiсцi експертною комiсiсю проаналiзовано
надаIrу Коледжем iнформацiю щодо деталiзацii i достатностi рiвня HayKoBoi та
професiйноi активностi науково-педагогiчних працiвникiв згiдно п. 28
Постанови КМ Украiни вiд 30 грудня 2015 р. Nч 1187. Надана iнформацiя
вiдповiдае дiйсностi та пiдтверджена документально Щоdаmок 3).

4) Порушено п. 29 Поетанови КМ УкраТни вiд 30 грудня 2015 р. ЛЪ 1187,
якiв частинi працевлаштування науково-педагогiчних працiвникiв,

входять до складу групи забезпечення, за основним мiсцем роботи.
Експертна комiсiя на мiсцi встановила, що в акредитацiйнiй справi у роздiлi

5 <Кадрове забезпечення навчаJIьно-виховного процесу)) надано Вiдомостi про
якiсний склад групи забезпечення спецiальностi 5.040З0101 <Правознавство>, в
яких KpiM осiб, що працюють за основним мiсцем роботи (у том числi за
вкутрiшнiм сумiсництвом), Коледж додатково вказав осiбо якi працюють за
(зовнiшнiм) сумiсницйом. Експертна комiсiя детально перевiрила надану
iнформацiю на вiдповiднiсть Лiцензiйним умовам провадження ocBiTHbot

дiяльностi, у т.ч. Наказ керiвника Коледжу (вiл l2.09.2018 р. Nч47) щодо складу
науково-педагогiчних працiвникiв, якi вiдповiдають за реалiзацiю ocBiTHboi
програми пiдготовки фахiвцiв ОКР молодшого спецiалiста за спецiальнiстю та
особисто беруть участь в ocBiTHboMy процесi, вiдповiдають квалiфiкацiйним
вимогаll i працюють за основним мiсцем (5 осiб):

1. викладач Онiщенко Наталiя
групи забезпечення;
2. викладач Наконечна Тетяна
групи забезпечення;
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3. викладач Щемiчева Вiкторiя Володимирiвна (к.ю.н.) - член групи
забезпечення;
4. викладач Гольцова Ольга евгенiвна (к.ю.н.) - член групи забезпечення;
5. викладач Зiльбер ,Щмитро Олександрович - член групи забезпечення.

Експертна комiсiя констату€, що у складi групи забезпечення частка осiб, хто
мае науковиЙ ступiнь та./або вчене званнlI становить 800/о, частка тих, хто мае
науковий ступiнь доктора наук тrабо вчене званця професора становить 200%.

KpiM того враховуючи загальну чисельнiсть контиЕгенту здобувачiв Bcix
KypciB та форм навчання з вiдповiдноi спецiальностi (142 особи) на одного
члена групи забезпеченЕя припадае 28-29 осtб що повнiстю вiдповiдае вимогам
п.29 Лiцензiйних умов (затверджених Постановою КМ УкраiЪи вiд 30 грудня
2015 р. Nч 1187). Копiя наказу керiвника закJIаду освiти вiд 15.12.2018 р. Nч34
додаеться (,Щоdаmок 4).

5) Вiдсутня iнформацiя про мультимедiйне забезпечення навчальних
аулиторiй (п. 54 Постанови КМ Украiни вiд 30 грудня 2015 р. J\} 1187).

Експертною комiсiсю були перевiренi лекцiйнi аудиторii, навчальнi кабiнети
та лабораторii, якi використовуються в ocBiTHboMy процесi для пiдготовки
молодших спецiалiстiв спецiальностi 5.0З040 101 <<Правознавство>>.

KpiM п'яти навчаJIьних аулиторiй загаJIьного призЕаченнrI, використовуеться
чотири спецiалiзованi кабiнети, з яких один (кабiнет ryMaHiTapHoi та соцiальноi
пiдготовки) оснащений стацiонарними Iнтерактивним екраном Sораr Slim i
мультимедiйним проектором LCD 28-150" GP7OUP. Також, в Адмiнiстрацii
коледжу знаходиться портативне обладнання: два проектори (1. Epson ЕВ-53б
Wi iнтерактивний; 2. Led Рrоjесtоr YGЗ00 mini с динамiком), два ноутбуки (1,
Ноутбук DELL 15 3567; 2. Ноутбук ASUS R540LA-DM986T); екран SMART
SВМб8Oч, <мультимедiйний комплеко (проектор Optoma Х340+, проекцiйний
екран бiлий рулонний, компактна пiдставка-тринога), за допомогою якого
забезпечуеться освiтнiй процес з використанням с)п{асцих iнформацiйних
технологiй i комп'ютерноi технiки як в лекцiйних аудиторiях так i в
вузькопрофiльних кабiнетах.

Експертна комiсiя констатуе, що забезпеченiсть навча.пьних аудиторiй
мультимедiйним обладнанням вiдповiдае нормам, встановленими Лiцензiйними
умовами провадження ocBiTHboi дiяльностi за спецiальнiстю, що акредитуеться.

\
б) З'ясувати фахову вiдповiднiсть викJrадача Сабанадзе Ю. В. до

дисциплiни <<Економiчна теорiя>>, Лебедева О. В. - <<Логiка>>, Гринчук В. С.
- <<Безпека життсдiяльностi>>, <Охорона працi>>, <<Охорона прачi в галузi>>,
Владика Ю. П. - <<Податкове право), <<Банкiвське право>>.

Експертна комiсiя на мiсцi встановила, що при формуваннi таблицi 5.2.1.

роздiлу 5 <Кадрове забезпечення освiтнього процесу)), яку подано в
Акредитацiйнiй справi допущено технiчнi помилки (при копiюваннi з
електронноi таблицi в текстовий документ для виведення на друк наявна
iнформацiя за рахунок автоматичного об'еднання KoMipoK була вiдображена
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некоректно (за рахунок зсуву в KoMipKax мiж рядками, або вiдображено
неповний текст).

Експертна комiсiя детаJIьно перевiрила iнформацiю про Якiсний склад
педагогiчних працiвникiв, якi забезпечують навчальнiй процес зi спецiальностi
вiдповiдно дисциплiнам Навчального плаrту. Комiсiею встановлено, що
дисциплiну <<Економiчна теорiя> викладае Владика. Ю.П., к.е.н. (спечiальнiсть
08.00,04), дисциплiну <<Логiка>> викладас Гвоздик О.О., д.фiлос. н., дисциплiни
(Податкове право)), <Банкiвське право) дисциплiни (Безпека життедiяльЕостi)
викJIадае Гольцова О.е. спецiа-.,чьнiсть <Правознавство)), к.юр.н, дисциплiни
(Охорона працi>, (Охорона працi в галузЬ) викJIадас Гринчук В.С. ,Щетальну
iнформацiю докуI![ентально перевiрено та квалiфiкацii вiдповiдно спецiальностi
пiдтверджено i наведено в,Щоdаmку 5.

7) Вiдсутня iнформацiя про пiдвищення квалiфiкацii у викладачiв
Зiльбер.Щ. О., Шакiрзянова I. В, Романюк €. О., ( Наказ МОН молодь спорт
Украiни вiд 13 червня 2012 року }lЪ б89).

Експертна комiсiя розглянула наданi в акредитацiйнiй справi матерiали, на
мiсцi перевiрила наявнiсть iнформацii щодо пiдвищення квалiфiкацii i
встановила, що викладач Зiльбер Щ.О. проходив стажування в Iнстиryтi
пiдвищення квалiфiкацii фахiвuiв з вищою юридичною освiтою Академii
адвокатури Украiни в 2014 р. за темою: <Програма пiдвищення квалiфiкацii
викладачiв правових дисциплiн ВНЗ I-IV piBHiB акрелитацii> (свiдоцтво 12СПВ
086528 вiд 12.09.20l4).

Викладачi Шакiрзянова I.B. та Романюк е.О. мають безпосереднiй стаж
педагогiчноiроботи (науково_педагогiчноi) роботи 3р.8м. та Зр.l0м. вiдповiдно.
Встановлено, що викладачi Шакiрзянова I.B., Романюк С.О. працюють в
Коледжi за сумiсництвом (на ocHoBi тимчасовоi Трудовоi угоди).

Також вiдповiдно Рiшення педагогiчноi ради коледжу вiд 26.12,2018 року
Nэ1/7 <Про направлення на пiдвищення квалiфiкацii (стажування) викладачiв
коледжу у 2019 роцi> у викладача Зiльбера ,Щ.О. заплановано стажування на
перiод з жовтня по грудень 20119 р, у викладачiв Шакiрзяновоi I.B. i Романюк
е.О. заплановано на 2020 р. Витяги iз протоколу додаються. (rЩоdаmок ф.

8) Звертаемо увагу, кiлькiсть сryдентiв якi виконували ККР не
вiдповiдають даним €ДЕБО.

Комiсiею встаЕовлф{о, що в поданих матерiалах акредитацiйноi справи
кiлькiсть студентiв якi виконували ККР пiд час здiйснення Коледжем
самоаналiзу дiяльностi пiдготовки вказано з контингеЕту студентiв коледжу III
та IV KypciB групи ЮТ-4 (вигryск 2019 р.) та ЮТ-1 (випуск 2020 р.). В ходi
акредитацiйноi експертизи з метою виявленIuI якостi знань студентiв
експертами були проведенi комплекснi контрольнi роботи зi студентами
випускового IV курсу (група ЮТ-4) у кiлькостi 25 осi6, що вiдповiдае даним
СДЕБО (за роком Лiцензованих обсягiв 2019).

9) В поданих акредитацiйних матерiалах та €ДЕБО вiдсутнi копii
документiво що пiдтверджують майновi права на ocHoBHi засоби для
здiйснення навчального процесу (вул. Юрiя Iлленка, буд. 39).

Голово експерmноi KoMicii, к.ю.н., 0оценm В,М, сломо
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Комiсiя на мiсцi перевiрила наявнiсть оригiна;liв документiво що
пiдтвердхgrють майновi права на ocHoBHi засоби для здiйснення навчального
процесу та вiдповiдну iнформацiю в еlРБО.

Комiсiею встановлено, що в ,Щоговорi Nч 60212 про передачу майна
територiа.пьноi громади MicTa Киева в оренду вiд 28.02.2017 року дiйсно
вказано адресу знаходження об'екту по вул.. Мельникова, бул 39. Проте
Рiшенням КиТвськоi MicbKoi ради вiд l1.10.2018 року за Nsl876/5940 вулицю
Мельникова у Шевченкiвському районi перейменовано на вулицю Юрiя
Iлленка.

.Що проведенЕя експертизи на мiсцi коледжем здiйснено ряд заходiв, щодо
приведення iнформацii у вiдповiднiсть, а саме: в С.ЩБО модуль <ocHoBHi данi>>

- змiнено ,орrд""rrу i фактичну адресу (М.КйВ, IrIEBЧEHKIBCЬKIДI, вулиця
Юрiя Iлленка, 39; Поштовий iндекс: 04050)) (на пiдставi Листа на Щержавне
пiдприемство <Iнфоресурс> Ns63 вiд 10.04.2019 р.) i пiдтверлжуеться Витягом з
единого державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та

!ромадських формувань (код еДПОУ 1903361l) який сформовано 09.04.2019

р. та вiдповiдно змiнено в модулi <Копii документiв> е.ЩБО 10.04.2019 р.;
модуль <матерiально-технiчна базо> пункт <,Щокументи, що засвiдчують право
власностi>> - завантажено cKaHoBaHi копii вищезазначеного договору i Рiшення
КиiЪськоi MicbKoi ради i повнiстю вiдповiдае п.43 Лiцензiйних умов
провадженнJI ocBiTHboi дiяльностi (затверджених постановою Кабiнеry
MiHicTpiB УкраiЪи вiд З0 грудня 2015 р. М l l87 (в редакцii постанови Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 10 травня 2018 р. ЛЭ 347).

10) В поданих акредитачiйних матерiалах та €ДЕБО вiдсутня
iнформацiя про ryртожиток (ст.5б Закону УкраiЪи <<Про ocBiry>).

Експертнiй KoMicii Коледжем надано i документально пiдтверджено
iнформацiю про наявнiсть <.Щоговору про спiвпрацю) з Кооперативним
iнстиryтом бiзнесу i права за Ns5/lб вiд 12.08.2016 р., предметом якого е

наданнJI (за потреби) вiдповiдноi кiлькостi мiсць для сryдентiв Коледжу у
примiщеннях ryртожитку Iнституту за адресою: м. КиiЪ, вул.. Ломоносова, буд
4-А. Строк дii якого до З0.07.2021 р. Вказаний об'ект мае 75 KiMHaT для
проживання студентiв загаJIьною площею 1387 кв.м, медичний пункт, iдальню
та обслуговуючi примiщення (додатково надано Листи вiд.ЩУ <Киiвський МJЩ
МОЗ Украiни) JФ320 ыд21.04,2017 р. та Голосiiвського районного управлiння
ГУ ДСНС УкраiЪи у м. Киевi Л!2821 вiд 21.140.2017 року щодо дотримаIIнJI
вимог Правил пожежноi безпеки та дiючого санiтарного законодавства,
<<Положення про поселення у ryртожиток) затверджено 27,09,20|7 р.).

KpiM того, керiвництвом коледжу надано поясненнlI експертнiй KoMicii, що
iнформацiя про ryртожиток в СДFБО вiдсутня через технiчну неможливiсть
створення i внесення вiдповiдних даних з типом правового режиму <На умовах
спiвпрацi> Копiя договору додаеться Щоdаmок 7).

Голово експерmноi' KoMicii, к.ю,н., ёоценm В.М, слома
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11) Звертаемо уваry, площа навчальних примiщень закладу освiти
скпада€ 188314 кв. метри, при законодавчо встановленiй BopMi не менше
2000 кв. MeTpiB (п. 33 Постанова КМ УкраiЪи вiд 30 грулня 2015 р. }lb 1187).

Експертна комiсiя на мiсцi перевiрила iнформацiю в матерiалах
акредитацiйноi справи щодо забезпечення примiщенЕями навчzлльного
призначення зi спецiальностi 5.0З040101 <Правознавство)), що акредитуеться.
Вiдповiдно до подацих документiв площа навчыIьних примiщень закJIаду
освiти становить 188З,4 кв.м.

10. Загальнi висновкп та пропозицii
На пiдставi поданих MaTepiMiB Коледжем для проведення акредитацiйноi

експертизи та перевiрки результатiв ocBiTHboi дiяльностi на мiсцi експертна
комiсiя дiйшла висновку, що кадрове, навчаJIьно-методи.Iне, матерiально-
технiчне, iнформацiйне забезпечення та якiсть пiдготовки фахiвцiв, внутрiшня
система забезпечення якостi ocBiTHboi дiяльностi з пiдготовки молодших
спецiалiстiв за спецiальнiстю 5.03040l01 <ПравознавствоD в ТоВ <<Полiтико-
правовий коледж (АЛСко) зага-пом вiдповiдають установленим вимогЕlм до
з€UIвленого рiвня пiдготовки молодшого спецiалiста i дозволяють забезпечити
державну гарантiю якостi освiти.

ТОВ <Полiтико-правовий коледж (ДЛСКО) мае достатнiй педагогiчний
потенцiал та сrIасЕу навчально-наукову базу для пiдготовки здобувачiв освiти
зi спецiальностi 5.0З040101
piBHeM молодшого спецiалiста.

<Правознавство> за освiтньо-квалiфiкацiйним

Професiйну пiдготовку зi спецiальностi 5.03040101 <Правознавство)> за
освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM молодшого спецiалiста забезпечують цикловi
koMiciT: Загальноосвiтнiх дисциплiн, Соцiально-ryманiтарних та економiчних
дисциплiно Загально-теоретичних та кримiнально-правових дисциплiн,
цивiльно-правових дисциплiн (випускаюча). Щикловi KoMicii м€lють
сформований педагогiчний колектив, якиiт за якiсними показниками в
достатньому piBHi вiдповiдае Лiцензiйним умовам провадження ocBiTHboi
дiяльностi та ,Щержавним вимогам до акредитацii.

PiBeHb навчЕIльно-методичного забезпечення вiдповiдае cyracнocTi та
потребам освiтнього процесу, забезпечу€ якiсне навчання студентiв; методична
лiтература наявЕа в достатнiй кiлькостi та е Bci р{ови дJUI ii'оперативного та
ефективного використа}rня як здобувачами так i викладачами коледжу.

Матерiально-технiчне та iнформацiйне забезпечення зi спецiальностi
5.0з040101 <Правознавство> за освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM молодшого
спецiалiста в ТОВ <Полiтико-правовий коледж <АЛСКО> в цiлому вiдповiдае
Лiцензiйним умовам провадження ocBiTHboi дiяльностi закладiв освiти та
!ержавним вимогам до акредитацii.

У ТОВ <Полiтико-правовий коледж (АЛСКО) створено Bci необхiднi
умови для якiсноi пiдготовки здобувачiв освiти зi спецiальностi 5.03040101
<Правознавство>> освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста,
розроблено внутрiшню систему забезпечення якостi освiтньоi дiяльностi.

Голово експерmно| Koшicii, к,ю,н., dоценm В,М, аомо



27

Експертна комiсiя вважа€ за необхiдне висловити т€кож зауваження, якi не
впливають на загальЕе рiшенrrя стосовно акредитацii спецiальностi 5.0304010l
<Правознавство>> освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста, та
водЕочас дозволять полiпшити якiсть пiдготовки фахiвцiв:

1) привести у вiдповiднiсть до Лiцензiйних умов площi навчtulьних
примiщень, що використовуються у ocBiTHboMy процесi;

2) продовжити роботу Еад впровадженням iнновацiйних методiв навчання
та iнтерактивних техЕологiй за yciMa видами аудиторноi роботи;

3) продовжити робоry з пiдготовки авторських пiдрl^rникiв, навчальних
посiбникiв для спецiальностi, що акредитуеться, вiдповiдно до вимог
професiйноi та HayKoBoi дiяльностi викладачiв, систематичЕо поповнювати
бiблiотечний фонд правничими перiодичними виданнr{ми та електронними
пlдрr{никами.

Вuсновок: на пidсmавi вказоноzо вuulе, експерmна комiсiя МОН YKpaiHa
зроблu.а вuсновок про спромохtснiсmь ТОВ кПолimuко-правовuй колеdнс
кАЛСКО > з di йсн ю в аmu пidlоmо в ку моло dшtм сп ецiаJ.iсmiв зi сп е цiа,е ьносmi
5. 03 04 0 1 0 1 <<Пр ав озн ав сmво >.

Голова експертноi KoMicii:
лошент кафедри цивiльного права i процесу
Тернопiльського нацiонального економiчного

унiверситеry, кандидат юридичних наук,
голова koMicii

Член KoMicii:
голова цикловоi KoMicii правознавства
Вiдокремленого стру KTypl tого пiдроздiлу
Технологiчного коледжу Нацiонального

унiверситеry кЛьвiвська полiтехнiка>,
викладач вищоi категорii

к19> квiтня 2019 року

В.М. Слома

0.I. Оприско

Н.М. онiценко



Порiвняльна таблиця
вiдповiдностi досягнутого рiвня ocBiTHboi дiял bHocTi
ПОЛIТИКО-ПРАВОВОГО КОЛВДЖУ (АЛСКО>

(за спецiалыliстIо 5.03040101 <П ра возllа вство)
(з урахуванням спеtliальностi 081 <Право>)

освiтньо-квалiфiкачiйний piBeHb <<молодший спецiалiсп>

назва показника

Значення
показника(нормативу) за
освiтньо-квалiфiкацiйним

piBHeM

Норматив Фактично
Вiдхилення

((+)). ((, ))

Якiснi характеристики пiдготовки фахiвчiв
l Умови забезпечення державноi гарантii якостi
вищоi освiти
1.1 Виконання навчального плану за показIIиками:
перелiк навчыlьних дисциплiн години, форми
конТроЛЮ(О/о)

100 l00

1.2 Пiдвицення квалiфiкачii викладачiв постiйного
складу за ocTaHHi 5 poKiB, %

100 100

1.3 Чисельнiсть науково-педагогiчних
(педагогiчних) працiвникiв, що обслуговують
спецiальнiсть i працюють у навчальному закладi за
основним мiсцем роботи, якi займаються
вдосконаJIенням навчаJIы{о-методичного
забезпечення. науковими дослiдженнями,

100 100

2 Результати ocBiTHboi дiяльностi (piBeHb пiдготовки

фахiвцiв), не менше 0%

2.1 PiBeHb знань студентiв з гуманiтарноi
пiдготовки:

2.1.1. Успiшно виконанi контрольнi завдання, Ой 90 96 +6

2.1.2 Якiсно виконанi коптрольнi завдання (оuiнки
(5) i (4)), % 50 78 +28

2.2 PiBeHb знань студентiв з природничо-науковоI
,га загал ьно-економ iч ноТ пiдготовки:

2.2.1 Успiшно виконанi коIлтрольнi завдання, 0%
90 100 + l0

2,2.2 Якiсно виконанi контрольнi завданlIя (оцiнки
(5> i (4)), % 50 68 +38

Голово експерmноj' KoMicit, к,ю.н,, dоценm В,М. слома



2.З PiBeHb знань студентiв зi спецiально[
(фаховоi) пiдготовки:

2.З.1 Успiшно виконанi контрольнi завдання, 0%
90 96 +6

2.3.2 Якiсно виконанi контрольнi завдання (оцiнки
(5) i (4>), %

50 62 +12

3 Органiзачiя науковоi роботи
З.1 Наявнiсть у cTpyKTypi навчаJIьного закладу
наукових пiдроздiлiв

3.2 Участь студентiв у науковiй роботi (наукова

робота на кафедрах та в лабораторiях, участь у
наукових конференцiях, конкурсах, виставках,
профiльних олiмпiадах тощо)

+ +
вlдхилень

немае

Голова експертноТ KoMiciT:
лочент кафелри цивiльного права i проrrесу
Тернопiл ьс ького нацiонмьного економiчного

унiверситету, кандидат юридичних наук, голова
KoMicii

Член KoMiciT:
голова цикловоi KoMicii правознавства
Вiдокремленого структурного пiдрозлiлу
Технологiчного коледжу Нацiонального

унiверситету <Львiвська полiтехнiка>, викладач
вищоi категорii

З експертними висновками ознайомле
директор ТОВ <Полiтико-правовий кол
(АЛСКО), л.ю.н.. професор

к19> квiтня 2019 р.
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В.М. Слома

0.I. Оприско

Н.М. онiценко
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Порiвняльна таблиця вiдповiдностi llоказникlв
ПОЛIТИКО-ПРАВОВОГО КОЛЕДЖУ (АЛСКО>

(за спецiальнiстю 5.03040l 01 <Правознавство)
(з урахувапrtям спецiальностi 081 <Право>)

освiтньо-ква.lliфiкаuiйний piBeHb <<молодший спецiалiсr>>

IIайменчвання (нормативу)

Значенltя lloKa}lrиKa (rropMaTиBv) за
ocBil н ьо-квалiфiкаuiй н им piBHerr

молtrдшшй спецiалiсr,
ви мог1l фактично вцхплення

2 з 4

l. Загальнi впмt)гll

1.1. Концепцiя дiяльностi за заявленим напрямом
(спецiальнiстю), погоджена з Ралою MiHicTpiB
Автономноi Республiки Крим, обласною, Киiвською,
Севастопольською м iськими державними
адм iH iстрацiя ми

+ +
вlдхилень

немас

1.2, Заявлений лiцензований обсяг (денна форма
навчан ня/заочна форма навчання)

50 /25 50 /25

2. Калрове забезпечення пiдготовки фахiвuiв заявленоi спецiальностi
Наявнiсть у закладi освiти пiдроздiлу, вiдловiдального
за п iдготовку здобувачiв освiти

+ +
вlдхилен ь

немас
2. ] . Частка науково-педагогiчн их прачiвникiв з
науковиvи ступенями,lа вченими lванняvи. якi
забезпечують викладання лекцiйних годин соцiально-
гумаttiтарного uпклу дисчиплiн навчального ллан)
спецiальностi (О/о вiд кiлькостi годин)

21.9% + 2 I ,90,о

у тому числl якl працюють у даному навч:rльному
закладl за основним мlсцем DоOоти

l6,7% + 16,7о^

2.2. Частка науково-педагогiчних працiвникiв з

науковими сI)пенями tа вченими званнями. якi
забезпечують виruIадання лекцiйних годин

фундаментального циклу дисциплiн навчального
план1, спецiал bHocTi (% вiд кiлькостi годин)
(за винятком вiйськових навчальних дисциплiн)

61,7% +61,1уо

у тому числl якl працюють у даному навчальному
закладi за основним viсчем роботи

61"7% +61,7%

докторiв наук або професорiв (при розрахунку
час l ки докr opiB на1 к або п рофесорiв лозволясr ься
прирiвнюваги двох кандида}iв на1 к. лоuентiв. якi
маю-гь стаж безперервноТ на1 ково-педагогi,lноi

роботи в ланому навчальному закладi не менше l0
poKiB, а TaKorK с авторами (спiвавторами) пiдручникiв,
навч:lльних посiбникiв з грифом MiHicTepcTBa освiти i

науки, мололi та спорту УкраТни або монографiй, до
одного доктора наyк або проФесора)

бl,]Чо +6l,1уо

2.3. Частка науково-педагогiчних працiвникiв з

науковими ст) пенями та вченими званнями. якi
забезпечують викладання лекцiйних годин фахових
дисцllплiн на вчального план5 спечiальностi
(о/о вiд кiлькостi годин)

6-1,з% +613%

у тому числl якl працюIоl-ь у даному [iавчальному
закладi за основним мiсцем роботи

28,8уо +28,8%

Голово експерmноj' KoMicii, к,ю.н., dоценm В,М. слома



з них:

докторiв наук або професорiв (при розрахунку
частки докторiв на) к або професорiв дозволясться
при|]iвнювати двох кандидатiв наук. доцентiв. якi
мають ста)( безперервноi науково-педагогiчнот

роботи в даному навчальному закладi не менше l0
poкiB. а тако)к с ав]ораvи ( сп isав l орам и ) пiлручникiв.
навчальних посiбникiв з грифопr MiHicTepcTBa освiти i

науки, молодi та спорту Украiни або монографiй, ло
одного доктора наук або професора)

2;7% +2,'7уо

2.4, Частка педагогiчних прачiвникiв вищоi кrrтегорii.
якi викладають лекцiйнi lодини дисциплiн навчальноIо
планl,спецiальностi та лрацюють у даному
навчальному закладi за основним мiсцем роботи (% вiд
кiлькос ti годин для коl(ного циклудисциплiн
навчального планy)

]50zo з5,2% + | 5,2уо

2,4,l, I-{и кл гуманiтарних та соцiально-економ iчних
дисципл iH

25% 26.з% + l.]%

2.4.2. Цикл фундаментальних дисципл iH 25% б1,1% +з6,1уо

2.4.З. I I.икл фахових та професiйно-орiентованих
дисци плiн

25% 2,1,6% +],6%

2.5, Наявнiсть кафелри (чикловоi KoMicii) з
фчндаментальнот пiдготовки

+ I
вlдхилень

нема€

2.6. Наявнiсть кафедри (цикловоТ KoMiciT) зi спечiальноi
(фаховоi) пiдготовки, яку очолю€ фахiвець вiдповiдноi
науково-педагогiч ноТ с пецiал ьнос ti:

+ +

доктор наук або професоtэ + +

кандидат наук, доцент + +

3. Матерiально-технiчна база

3. l. Забезпеченiсть лабораторiями,
пол iгонам и, обладнанням, устаткуванням, необхiдними
для виконання навч:lльних програм (y Ой вiд потреби)

l00% ]00%
вlдхилен ь

немас

З.2. Забезпеченiсть студентiв гуртоlкитком (у 0/о вiд
потреби)

,70 l00% +]09,1

3.3. Кiлькiсть робочих комп'ютерних мiсць на l00
студентiв (KpiM спецiальностей, якi нале>кать до галузей
знань 0l02 "Фiзичне виховання, спорт i здоров'я
.lюдини" i 0202 "Мисrецтво". Kpiv спешiальносr i

"Дизайн")

6 8 |зз,зуо

З.4. Наявн icTb пунктiв харчування
+ +

вIдхилень
немас

3.5, Ная вн iсть спортивного зчу
+ +

l] lдхил е [lb

llемас
3.6. Наявнiсть стадiону або спортивного майданчика

+ ]
вlдхилень

нема€

3.7. Наявнiсть медичного пункту
+ +

вlдхилень
немас

4. Навчально-методпчне забезпсчення

4. l Наявнiсть освiтньо-квапiфiкацiйноi характеристики
фахiвця (у тому числi варiативноi компоненти)

+ +
вlдхилень

немас
4.2. Наявнiсть освiтньо-професiйноi програми
пiдгоговки фахiвця () гоv5 числi варiативноI
компоненти)

+ +
вlдхилень

немас

4,З. Наявнiсть навчtlльного плану, затвердженого в
yстановленому порядку

+ +

Голово експерmноl KoMicii, к,ю,н., dоценm В,М. сломо



4.4. Наявнiсть навчально-методичного забезпечення
для кожноi навчальноТ дисциплiни навчальноrо ллан)
(% вiд потреби):

]00% l00% вlдхилень
нема€

4.4.1. Навчальних i робочих навчzIльних програм
дисципл iH

l00% 100%
вlдхилен ь

нема€

4.4.2. Планiв семiнарських, практичних занять,
завдань для лабоDатоDних робiт (% вiд потреби)

l00% |00%
вlдхилень

нема€

4.4.3. Методичник вказi вок i тематик контрол ьн их,
курсових робiт (проектiв)

l00% l00%
вlдхилен ь

нема€

4.5. Наявнiсть пакетiв контрольних завдань для
леревiрки знань з дисципл iH соцiально-гуvан iTapHoi.

фундаментальнот та фаховоi пiдготовки (0/о вiд
потреби)

l00% l 00%
вlдхилен ь

нема€

4.6, Забезпеченiсть програмами Bcix видiв практик (О/о

вiл потоеби)
] 00% l00%

вlдхилень
не ма€

4,7. Наявнiсть методичних указiвок щодо виконання
дипло!!них робiт 1проекr iB.;. державни\ екзаvенiв

+ +
вlдхилень

немае

4.8. !,идактичне забезпечення самостiйноi роботи
стулентiв (у тому числiз використанням
iнформацiйних технологiй) (О% вiд потреби)

l00% l00%
вlдхилен ь

немас

4.9. Наявнiсть критерiiв очiнювання знань i BMlHb

студентiв
l00% l00%

вlдхил е н ь
немас

5. Iнформацiйне забезпеченпя

5.1 . Забезпеченiсть студентiв пiдручниками,
навчальними посiбниками, наявними у власнiй
бiблiотецi (Ой вiд потреби)

l00% l00%
вlдхилен ь

нема€

5.2. Спiввiдношення посадкових мiсць у власних
читальних залах до загальноi чисельностi стулентiв (0й

вiд потреби)
з% 5,5% + 2,5 0,о

5.3. Забезпеченiсть читаJlьних залiв фаховими
перiодичними виданнями

3 6 +зуо

5.4. Можливiсть доступу викладачiв i студентiв до
lrlTepHer у як д)l(ерела iнфорvачiТ:

наявнiсть обладнан их лабораторiй
наявнiсть канал iB доступу

+

+

+

+

вlдхилень
нем ас

Голова експертttоi KoMicii:
доцент кафедри цивiл ьного права i процесу
Тернопiльського нацiонzIльного економiчного
унiверситету, кандидат юридичних наук,
голова koMicii

Член KoMiciT:
голова цикловоt koMlcll правознавства
вiдокремленого структурного пiдроздiлу
Технологiчного коледжу Нацiонального

унiверситету кЛьвi вська полiтехнiка)).
викладач вищоl категорll

З експертними висновками ознайq
директор ТОВ <Полiтико-правовиЙ
(АЛСКО>), д.ю.н., професор

<19> квiтня 2019 р.

/
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В.М. Слома

0.I. Оприско

Н,М, онiщенко



(ПОГОДЖЕНО)
Голова експертноi

l 7 квiтня 19 р

flиректор коледжу

ciI МОН Украiни

к.lо.н- Слома В.М.

грАФIк
Виконання експертних комплексних контрольних робiт (ККР)

студе(тами денного вiддiлення, спецiальностi 5.0з040 1 01 <Правознавство>

д.ю.н. Онiщенко Н.М.

Полi (АЛСко)олlтико- вого коле

м !исчиплiна
Курс

(група) ffaTa Час Аулиторiя Викладач експерт

Цикл дисциплiн гуманiтарноТ та соцiально-економiчноТ пiдготовки

l. Економiчна теорiя Iv 1 8.04.20l9 l 0u! лъ17 Владика Ю.П. Слома В.М.
2. Основи фiлософських знань Iv 17.04.2019 l 09! Nql6 Гвоздiк 0.I. Оприско 0.I.

2. Iсторiя держави i права зарубiжних краiн Iv l 9.04.2019 l0!! N917 онiценко Н.М. Оприско 0.I.

1 L{ивiльне та сiмейне право
2. Кримiнальне право IV 1 8.04.2019 1 0Ч! Nql7 Iващенко В.о. Оприско 0.I.



Зведена вiдомiсть результатiв виконання експертних комплексних контрольних робiт студентами
Полiтико-правового коледжу (АЛСКО) зi спецiальностi 5.0З040101 <Правознавство>

I[аймснування дисциплiни
Курс

(група)
Кiльк.
студ.

Вик. ККР З них одержали оцiнки ккр

Кiльк.
стуД.

% 5 % 4 % ) 2 %

Абсо-
лютна

успirlrнiсть,
%

Якiсть.

I(икл соцiально-гуманiта] pнol п(lдготовки

Економ iчна теорiя IV 25 25 l00 l5 60 5 20 J |2 2 8 92 80

Основи rЬiлосоd)ських знань Iv 25 25 l00 ll 44 8 ) -Z, 6 24 0 0 100 76

разом за циклом / 50 50 r00 26 52 lз 26 9 18 2 4 96 78

Теорiя держави i права Iv 25 25 100 9 зб 7 28 9 зб 0 0 l00 64

Iсторiя лержави i права
зарубiжних краiн

IV 25 25 l00 l2 48 6 24 7 28 0 0 l00 72

Разом за циклом 50 50 100 2l 12 lз 26 l5 з2 0 0
,l00

68

Цикл дисциплiн професiйноТ та практичноi пlдfотовки

I.[ивiлыtс та сiмейне право l rV 25 25 l00 9 jб 1 28 7 28 2 8 92 64

Кримiнальне право IV 25 l00 7 28 8 ) -!- l0 40 0 0 l00 60

Разом за циклом 50 50 100 lб з2 l5 з0 l7 з4 2 4 96 62

разом за спецiальнiстю 150 t50 t00 бз 42 4l 27,зз 50 28 4 2,67 97,з4 69,з4

< 1 9> квiтня 20l 9 р.

Голова експертноi KoMicii

Експерт

ffиректор Пол iтико-правового коледжу (АЛСКО)

В.М. Слома

1.1. Оприско

Н.М. онiщенко



Порiвняльна вiдомiсть результатiв виконання експертних комплексних контрольних робiт стуДентами
Полiтико-правового коледжу (ДЛСКО) зi спецiальностi 5.0З040101 <Правознавство>

Дисциплiна Група Кiл-ть
студ

Rикон "5, "4" _) "2" ккр самоаналiз Вiдхилення

кlл % кlл кIл /о кlл успlш якlсть успlш якlсть чспlшн якlсть

) 4 5 6 7 8 9 l0 lI l2 lз l4 l5 16 l1 l8

Основи фiлософських знань IV 25 25 l1 44 8 з2 6 0 0 100 76 96 80 +4 -4

разом за цllклом 50 50 26 52 lз 26 9 l8 2 4 96 78 96 84 0 _6

Щикл фундаментальноi, п риродн пчо-науково i та загально-економiчноj[ пiдготовки
Теорiя держави i права IV 25 25 о зб 7 28 9 зб 0 0 l00 64 92 68 +8 -4

Iсторiя держави i права
зарубiжних краТн

Iv 25 25 12 48 6 24 7 28 0 0 l00 72 96 76 +4 -4

Разом за
циклом

50 50 2l 42 13 26 l5 з2 0 0 100 68 94 72 +6 -4

Щикл професiйноi та пракl,rtчноi пИготовкrr

Щивiльне та сiмейне право IV 25 25 9 зб 1 28 7 28 2 8 92 64 96 64 -4 0

Кримiнаlьне право IV 25 25 7 28 8 з) l0 40 0 0 l00 60 92 60 -8 0

разопl за циклом 50 50 16 з2 l5 з0 l7 з4 2 4 96 62 94 62 +2 0

Усього l50 l50 бз 42 41 2,7,зз 50 28 4 2,67 97,з4 69,34 94,67 ,72,67 +2,67 _3,33

< l 9> квiтня 2019 р.

Голова експертноi KoMicii

Екс перт

!иректор Пол iтико-правового коледжу (АЛСКО)

В.М. Слома

0.I. Оприско

Н.М. онiценко


