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висновок ЕкспЕртноi KoMIcIi
ПропiДсУМкичерговоiакреДиТацiйноiексПерТиЗи

Заклад о.йr", IIриватн"й u"щ"й навчальний заклад <<Рiвненський

екоIlомiко-ryманiтарний та iнженерний коледж>)

Гаlryзъ знань: 0304 <<ffpaBo>>

Спецiалънiстъ: 5.03040101 <Правознавство>>

освiтнъо-квалiфiкацiйний piBeHb: молодший спецiалiст

Вiдповiдно до пункту 4 Положення про акредитацiю вищих навчЕLльних

закладiв i сшецiалъностей У вищих навч€шъних закJIадах та вищих

професiйних уrилищах, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB

ЧкраiЪи вiд 9 серпня 2001 р. Nч 978 <Про затвердженн,I Положення про

акредитацiю вищих навчщIьних закладiв i спецiалъностей у вищих

навчаJIъних закJIадах та вищих професiйЕих училищах)); нак€Lзу MiHicTepcTBa

освiти i науки J\b 957_Д вiд 06 червня 20]17 року <Про проведенн,I

акредитацiйноi експертизи>) в Приватному вищому навчаJIъному заклад1

<рiвненський економiко-гуманiтарний та iнженерний коледж) експертна

комiсiя MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни у складi:

Голова колцiсii:
Бородiн
IBaH
ЛукОянович

член колtiсii:
Посупевський
Валерiй
I|езарович

- завiдувач кафедри теорii та icTopii держави i права

нацiонального авiацiйного унiверситету, доктор
юридшIних наук, професор

голова цикловоi KoMicii правознавчих дисциплiн

Щержавного вищого навчапъного закладу

<Берличiвський коледж промисловостi, економiки та

правa))

розглянула подану акредитацiйну справу i провела в перiод з 12 червня

по 14 червня 2о|7 року перевiрку ocBiTHboi дiяльностi щодо пiдготовки

молодших спецiалiстiв зi спецiальностi 5.0з040101 <Правознавство>> галузi

знанъ 0з04 <<Право>> безпосереднъо у Приватному вищому навчаJIьному

закладi <<рiвненський економiко-гуманiтарний та iнженерний коледж)).

Акредитацiйна експертиза включапа перевiрку:

- достовiрностi iнформацii акредитацiйноi справи, поданоi

рiвненсъким екъномiко-гуманiтарним та iнженерним коJIеджем до ддк
УкраТни за спецiалънiстю 5.030401 01 <Правознавство);

- наявностi оригiналiв документiв, що регламентують дiяльнiсть

коледжу;
- форrування контингенту студентlв;
_ вiдповiдностi чинним державним вимогам кадрового,

органiзацiйного, навчаJIъно-методичного, iнформацiйного, матерiалъно-
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технiчного забезпечення навчаJIьно-виховного процесУ спецiальностi
5.0З040 1 0 1 <Правознавство);

- якостi пiдготовки випускникiв за:}наченоi спецiальностi.

за результатами експертного оцiнювання комiсiя констатуе наступне:

1. Загальна характеристика навчального закладу

ЕкспертНа комiсiя ознайомилась з оригiнапами установчих документiв
рiвненського економiко-гуманiтарЕого та iнженерного коледжу, облiковими i
звiтними матерiалами з кадрового, навч€Lльно-методичного 1 матерlЕLльно_

технiчного забезпечення його ocBiTHboT дiялъностi.
Рiвненський економiко-гуrланiтарний та iнженерний колеДЖ СТВОРеНО 4

червIIя 2002 р. на пiдставi протоколу загаJIъних зборiв Засновникiв з метою

реалiзацiТ потреб людиЕи у здобуттi вищоТ освiти, повноi заг€Lllьноi СеРеДНЬОi

освiти, оволодiннi робiтничими професiями, спецiалъностями, кваJliфiкацiею
вiдповiдно до ii iHTepeciB, здiбностей та соцiального замовлення сУспiльСтВа,

держави i сфери ттослуг. Засновниками коледжу е ПВНЗ <Мiжнародний
економiко-гуuанiтарний унiверситет iMeHi академiка Степана Щем'янЧУка>> Та

фiзичнi особи.
Освiтньо-виховну дiялънiсть коледж здiйснюс вiдповiдно до чиннОГО

законодавства УкраiЪи та засновницьких документiв. Очолюе навЧальниЙ

заклад заступник директора з навч€tJIьно-методичноТ роботИ АРТЮШОК

Вiкторiя Станiславiвна, кандидат економiчних наук, доцент, викJIаДач вищОi
категорii, яка мае достатнiй досвiд роботи на керiвних посадах у вищих
навчЕlJIьних закладах (дорулення та копiя наказу наведенi у додатку 1).

Пiдготовка фахiвцiв зi спецiальностi 5.0З040101 <Правознавство>
проводиться згiдно з лiцензiею cepii АЕ JФ 458505 вiд 07.07.20|4 року,
сертифiкатом про акредитацiю серiя HI-I J\b 1854642 вiд 13.07.20|2 рокУ Та У
вiдповiдностi до дiючих г€lJIузевих стандартiв освiти, навчагIьних планiв та
програм, якi вiдповiдають вимогам дiючих державних стандартiв.

У PiBHeHcbKoMy eKoHoMiKo-ryMaHiTapHoMy та iнженерному коледжi
навчаеться 291 студент за денною формою навчання та 25 студенТiВ За

заочною формою навчання (таблиця 1)..Пiдготовка фахiвцiв зi спецiа-тrьностi

5.0З040101 <<Правознавство)> здiйснюетiся на деннiй формi Еавчання.
Навчально-виховний процес забезпечус висококвалiфiкований педагогiчний
колектив, в якому 25 штатних викладачiв, з яких кандидатiв наук - 5,

викладачiв вищоi категорii - 14, аспiрантiв та здобувачiв - 2.

У коледжi навчЕuIьно-виховний процес забезпечуютъ 7 цикJIових
комiсiй викладачiв, а саме: циклова комiсiя викладачiв загаJIьноосвiтнiх

дисциплiн; циклова комiсiя викладачiв суспiльно-правових дисциплiн;
цикJIова комiсiя викJIадачiв напряму пiдготовки <<Соцiалъне забезпечення);

циклова комiсiя викладачiв фiнансово-економiчних дисциплiн; цикJIова
комiсiя викладачiв комп'ютерних дисциплiн; циклова комiсiя викладачiв

фiзичного виховання; циклова комiсiя викладачiв педагогiчних дисциплiн,

Голова експертноi KoMicii I. Л. Бородiн



J

як1 очолюють досвlдчен1 викладач1.

Таблиця 1

Загальна характеристика
ПВнЗ <<Рiвненський eKorroMiKo- aHlTa нии та lнжене ний коледж>>

У НаВчалЬному закладi формуеться система мiжнародних зв'язкiв з
вищимИ та середНiми навЧальними закладами зарубiжних краiЪ. Щя система
вкJIючае в себе Taki компоненти: укладення договорiв про спiвпрацю iз
ЗаКОРДОНниМи вищими навч€Lirьними закJIадами; перебування викладачiв
коледжу у науково-творчих i дiлових вiдрядженнях; проходження
навч€шьних практик студентами коледжу за кордоном на ocHoBi
безвалютного обмiну.

ЕКСПеРтна комiсiя засвiдчуе наявнiсть оригiналiв засновницьких
докуменТiв, лiцензiй та сертифiкатiв на здiйснення освiтнъоi дiяльностi, а
саме:

- СТаТУТ ПВНЗ <Рiвненський економiко-ryманiтарний та iнженерний
КОЛеДЖ) (У фОРмi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю) цогоджено у
MiHicTepcTBi освiти i науки УкраiЪи 25.07.2002 р. та статут викладениil у
новiй редакцii вiдповiдно до вимог Закону УкраiЪи <Про виЩу ocBiTy> та
затверджений зi змiнами зборами засновникiв (протокол J\b 7 вiд
06.01 .2аП року);

лъ
з/п

Поrtазники дiяльностi кiлькiснi
параметри

1.1 Сукупний лiцензований обсяг прийому студентiв 295
- молодший спецiалiст (осiб) 295

_: rцqцiацiст (осiб)
- пtагiстр (осiб)
кiлькiсть слlхачiв разом: з16
у т.ч: за формами навчання:
- денна (очна) (осiб) 29]l

2

- заочна (осiб) 25
J кiлькiсть навчапьних груп (одинrтць) 2з

Кiлькiсть спецiальностей , за якиN{и здiйснюсться пiдготовка
фахiвцiв (одиниць) 8

у т.ч. за освlтньо- квалiфiкацiйними рiвнями :

- молодший спецiалriст одиниць 8

4

Кiлькiсть кафедр (предметних ( комiсiй), (одиниць) 75

з них випускови{ (одиниць): 6
6 Кiлькiсть факультетiв (вiддiлень) (олиниць)

Загальнi навчальнi цлощi будiвель (кв. м) 4180
з них:

7

- орендованi (кв.м. ) 4180
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- свiдоцтво про державну реестрацiю юридичноi особи серiя Д 01

Nq 538З09 вiд 27.10.2008 р.;
- довiдка Рiвненського обласного управлiЕня статистики вiд

20.01 .20117 р. про включення коледжу до Сдиного державного реестру
пiдrrриемств та органiзацiй УкраiЪи;

- довiдка 18-I-203 вiд 18.03.2008 р. про BHeceHHrI вищого навчшIьного
закJIаду до Щержавного реестру вищих навчаJIьних закладiв УкраiЪи;

- лiцензiя MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни про надання закладом
ocBiTHix послуг, пов'язаних з одержаннrIм вищоi освiти на piBHi
квалiфiкацiйних вимог до молодшого спецiалiста серiя АЕ М 458505 вiд
07.07.2014 р.;

- Сертифiкат про акредитацiю серiя HI-I Jф 1854642 вiд
IЗ.07.20|2 року.

Вuсновок: експерmна кол|iсiя консmоmу€, u4о наdана MiHicmepcmBy
освimu i нuукu Украiнu Рiвненськшrw еконоtпiко-zуманimарншм mа
iHMceHep н ш|чt кол еdнсем iнф орлоацiя акр еd umа цiйноi спр ав u е Do cmoBipHo ю,

Наявнi орuziналu ycix засновнuцьк.lх dокуtпенmiв, ц4о забезпечуюmь
правовi основu iliяльносmi навчалtьноzо залолаdу. КолеDэrc мас Bci улtовu Dля

пid zomo в кu ф axiB цiв сп е цiuлл, н о cmi 5. 0 3 0 4 0 1 0 1 к Пр а в оз н uв сmв D).

2. Формування контингенту сryдентiв

Прийом сryдентiв до коледжу проводитъся вiдповiдно до Умов
прийому до вищих навч€Iпьних закладiв Украiни, затверджених нак€вом
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи, i Правил прийоIчtу до Рiвненського
економiко-ryманiтарного та iнженерного коледжу, якi щорiчно
розробляються приймальною комiсiею закладу, затверджуються директором
коледжу i гrогоджуються педагогiчною радою. Набiр студентiв на навчання за

спецiальнiстю 5.03040101 <Правознавство>> проводиться в межах
лiцензованого обсяry (З0 осiб денноi форми навчання).

Профорiентацiйна робота здiйснюсться на пiдставi вивченнrI ринку
шрацi, з ypaxyBaHHrIM потреб регiону у вiдповiдних фахiвцях. Коледж TicHo
спiвпрацюе з обласним центром зайнятостi, бере у{асть у Bcix зЕжодах, що
проводяться пiд егiдою даного закладу, постiйно обмiнюеться iнформацiею
щодо формування бази даних по спецiальностях та умовах прийому.

У профорiентацiйнiй роботi коледжу рекJIама займас значне мiсце i е

головним методом у досягненнi кiнцевоi мети. Щорiчно розмiщуеться
рекJIама у довiдниках для абiтурiентiв, здiйснюетъся саморекJIама в
соцiальних мережах на офiцiйних cTopiHKax коледжу активiстами
студентського самоврядування. KpiM того, подаеться iнформацiя в газети, на

радiо та телебачення, випускаються буклети на високому попiграфiчному
piBHi.

,Що найбiльш дiевих су{асних форм профорiентацiйноi роботи можна
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вlднести:
постiйний контакт викладачiв з адмiнiстрацiями шкiл, класними

керiвниками, )лIнями; особистий контакт викладачiв з виявлення можливого
абiryрiента в передвипускних класах та створення контрольноj бази даних на
перспективу; особистий контакт викJIадачiв з абiтурiснтами випускних класiв
та iх батъками;

- цiльовi заходи: Щенъ РЕГIКа у школах, свято-зустрiч (Щень вiдкритих
дверей) в коледжi;

- цiльове вiдвiдування шкiл профорiентацiйною бригадою у складi
студентiв та викJIадачiв.

I]икловi KoMicii вiдiграютъ провiдну роль в органiзацii
профорiентацiйноi роботи серед вигцrскникiв шкiл областi. Учнi шкiл
запрошуютъся пiд час презентацii коледжу, проведеннi тижнiв циклових
комiсiй. Щля здiйснення профорiентацiйноi роботи заlrу{аютъся кращi
студенти, якi навчаються за даною спецiалънiстю.

,Щiяльнiсть приймальноi KoMicii щодо формування контингенту
сryдентiв здiйснюеться вiдповiдно до нормативно-правових документiв
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи. Зарахування на навчання за ocBiTHbo-
квалiфiкацiйним piBHeM (молодший спецiалiст>> проводитъся вiдповiдно до
правил прийому Рiвненського економiко-гуманiтарного та iнженерного
коледжу.

Вuсновок: Рiвненськuй еконолriко-zу"uанimарнuй mа iнсtсенернuй
колеdнс dоmра.uу€mься законоdавч.tх mа норrпаmuвнлlж вLtллоz прu
провеdеннi прuйолlу сmуdенmiв. Резульmаmu аналiзу преDсmавленuж
маmерiалiв з орzанiзацiйнuх mа профорiенmацiйнлtх захоdiв свidчаmь про
mе, u4о сuсmе.ма профорiенmацiйноi робоmu в колеdlrci спрuяе форлlуванню
кiлькiсноzо сtочаdу сmу deHmiB спецiалtьн о cmi 5. 0 3 04 0 1 0 1 кПр ав озн ав сmв Ф).

3. Змiст пiдготовки фахiвцiв

Змiст пiдготовки фахiвцiв спецiальностi 5.0З040101 <Правознавство>> в
PiBHeHcbKoMy eKoHoMiKo-ryMaHiTapHoMy та iнженерному коледжi вiдповiдае
вимогам освiтньо-квалiфiкацiйноi характеристики (ОКХ), ocBiTHbo-
професiйноi програми (ОПП) та засобiв дiагностики якостi освiти молодшрrх
спецiалiстiв, затверджених у встановленому порядку.

Освiтньо-професiйна програма пiдготовки молодших спецiалiстiв за
спецiальнiстю 5.03040101 <Правознавство>) розроблена вiдповiдно до
г€шузевого стандарту вищоi освiти з цього напряму i е складовою системи
стандартiв вищоi освiти та використовуеться в процесi розроблення та
коригуванIuI навч€шьного плаЕу i програм навчаJIьних дисциплiн з даноi
спецiальностi. Вiдповiдно до гаJIузевого стандарту вищоi освiти коледжем
розроблено варiативну компоненту, затверджену у встановлеIIому порядку.

Загальний TepMiH пiдготовки молодших спецiалiстiв зi спецiальностi
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5.0З040101 <Правознавство>) становить 2 роки 10 мiсяцiв на базi повноi
загаJIьноi середнъоi освiти iз зага.пьною кiлъкiстю 6|56 гоДиН (171 КРеДИТ

ECTS). Освiтньо-професiйна програма пiдготовки фахiвцiв з даноi
спецiалъностi складаетъся з тръох циклiв: цишIу ryMaHiTapнoi Та СОЦiальнО-

економiчноi пiдготовки (19,5 кредитiв ECTS), циклу фундаментальноi
пiдготовки (18,0 кредитiв ECTS), циклу професiйноi та практичноi
пiдготовки (9З,75 кредитiв ECTS) та циклу дисциплiн самостiйного виборУ
навчЕtJIьного закладу (З9,75 кредитiв ECTS), з яких викладачами роЗробленО
комплекси методичного забезпечення, що вiдповiдають дiючим ПРОГРаМаМ

MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни. Варiативна частина навчаJIЬного ПлаНУ

складаеться з 1431 годин (39,75 кредитiв ECTS).
Навчальним планом передбачено практичну пiдготовку, а саМе:

навч€tJIъна практика з судових та правоохоронних органiв - 108 години (З

кредити ECTS); навчzlJIьна практика зi спецiальних дисциппiн - 270 ГОДиНИ

(7,5 кредитiв ECTS); виробнича (переддипломна) практика _ З24 години (9
кредитiв ECTS). Базами практик е пiдприемства, устаIIови, органiзаЦii,
органи державноi влади, суловi та правоохороннi органи, з якими УКлаДеНi

угоди. Програми практик затвердженi педагогiчною радою КОЛеДЖУ i
завчасно доведенi до вiдома студентiв.

Мета пiдготовки молодших спецiалiстiв сформувати фахiвця-
правника, який би вирiзнявся високим piBHeM володiння теореТичниМи
знаЕнями з права, професiйним та динамiчним юридичним мисленнrIМ,

широким дiапазоном i глибокими спецiальними знаннями, ТВорчиМ i
системно-дослiдницьким пiдходом до розв'язання проблем, пов'яЗаних З

функцiонуванням нацiональноТ правовоТ системи. Нагалъною потребою е

формування практичного гlрофесiйного спрямування майбутнього фахiвця,
що базуеться на усвiдомленнi випускником своеi професiйноi працi як

дiяльностi у розв'язаннi суспiльних завдань, спрямованих на становлення i
розвиток в УкраiЪi демократичного суспiльства.

Навчальний план коледжу iз спецiальностi 5.030401 0 1 <Правознавство)>

складено на ocнoBi освiтньо-професiйноi програми пiдготовки молоДШоГО

спецiалiста та структурно-логiчних схем, перелiку та обсяry нормативниХ Та

вибiркових дисциплiн, конкретних форм проведення навчuLгIьних занять та ik
обсягiв, форr та засобiв проведення поточного та пiдсумкового контролю
знань, i затверджено в установленому порядку.

Формою державноТ атестацii випускникiв коледжу, що здобуваютъ
освiтньо-кваrriфiкацiйний piBeHb (молодший спецiалiст>> за спецiальнiстю, що
акредитуеться, е комгIлексний державний екзамен. Така пiдсумкова атестацiя

дозвоJuIе виrIвити piBeHb пiдготовки випускника вищого навчыIьного закладу
i вмiння розв'язувати ним типовi завдання дiяльностi, передбаченi ocBiTHbo-
ква;liфiкацiйною характеристикою.

Вuсновок: експерmна колчtiсiя проанолiзувала освimньо-
кв ал iф iKa цi йну х ар а кm ер uсm uку, о с в imH ь о - пр о ф е ci йну пр о zp alпy, н а вч ал ь Hi
планu спецiальносmi 5.03040101 кПравознавсmвоD, сuсmему забезпечення
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якосmi ваи оt освimu у навчшlьно.\|у залqаОi i зробшtа вuсновок, лцо вонu
вidповidаюmь сучаснuлt вLlлIо?Oлl щоdо пidzоmовкu фахiвцiв з права. Оmмсе,
змiсm пidzоmовкu фахiвцiв вiDповiduе вuлtоzаJуl вuuцоi L.lKoлLl, ша,
вiDпо вidно, в.tллоzалl акр еdumацii.

4. Органiзацiйне та навчально-методичне забезпечення навчально-
виховного процесу

Пiдготовка молодших спецiалiстiв зi спецiалъностi 5.03040101
<Правознавство) в PiBHeHcbKoMy економiко-гуманiтарЕому та iнженерному
коледжi здiйснюеться на ocHoBi ,,Щержавноi нацiональноi програми <OcBiTa
(УкраiЪа XXI столiття)>>, Нацiональноi доктрини розвитку .освiти Украiни,
законiв УкраiЪи <Про ocBiTy>>, кПро вищу ocBiTy>>, дiючих державних
документiв. Органiзацiя навчаJIьно-виховного процесу проводиться згiдно
Положення <Про органiзацiю навч€Ilrьного процесу у PiBHeHcbKoMy
економiко-гуманiтарному та iнженерному коледжi>>, затвердженого на
засiданнi педагогiчноi ради (протокол J\lb 3 вtд27.11.201а р.).

Експертна комiсiя встановила, що органiзацiя навччuIъного процесу
вiдбуваеться з урахуванням науково-педагогiчного потенцiалу, матерiальноi
та навч€uIьно-методичноТ бази коледжу, суIасних iнформацiйних технологiй
та визначаеться структурно-логiчною схемою викJIадання дисциплiн,
робочим навчапьним планом, графiком навчаJIьного процесу та розкладоМ
занlIть. У навч€tльному закладi функцiонуе чiтка система планування
навчuшъно-виховного процесу.

У процесi експертизи комiсiею було проаналiзовано методичне
забезпечення, документи i матерiа-гlи, що визначають змiст освiти:
навчаJIьний план зi спецiальностi 5.03040101 <Правознавство) за ocBiTHbo-
квалiфiкацiйним piBHeM <<молодший спецiалiст>>, освiтньо-ква:riфiкацiйна
характеристика та освiтньо-професiйна програма, графiки навчаJIъного
шроцесу, типовi та робочi навальнi програми з дисциплiн, передбачених
планом, програмно-методичне забезпечення переддипломноi практики та
комплекснi контролънi роботи. Bci вищенаведенi документи е в наявностi та
вiдповiдають дiючим державним вимогам i, критерiям.

Викладачами коледжу та випусковоi цикловоi KoMicii створено
комплекси навчаJIьно-методичного забезпечення з кожноТ навчальноi
дисциплiни, яка передбачаеться навчаJIьним планом. Навч€шьно-методичнi
комплекси вклю.iаютъ: нормативнi та робочi програми дисциплiн; методичнi
матерiали до проведення лекцiйних, семiнарських, лабораторних та
практичних занrIть, пiдготовка курсових робiт; контрольнi квалiфiкацiйнi
завдання дJIя перевiрки знанъ студентiв; методичнi вказiвки для самостiйноi
роботи студентiв.

В PiBHeHcbKoMy економiко-гуманiтарному та iнженерному коледжi

розроблено та затверджено в установленому порядку робочi навча-шьнi
про|рами з ycix нормативних та вибi дисциплlн навчаJIьного плану.

Голова експертноi KoMiciT I. Л. Бородiн
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Робочi програми вкJIючають: вимоги до рiвня знань, yMiHb та навичок

студентiв з вiдповiдноi дисциплiни, тематичний план, плани пракТиЧНИХ,

ceMiHapcbкиx та лабораторних заIuIть, завдання для самостiйнОi РОбОти,
перелiк питань для пiдсуN{кового контролю, критерii оцiнюваннrl. Yci РОбОЧi
програми вiдповiдають ОПП та ОКХ пiдготовки молодших сПецiаЛiСТiВ З

правознавства.
Викладачами випусковоi цикловоi KoMicii розроблено навчаJIъНО-

методичнi матерiали з практичноI пiдготовки студентiв, а саме: насКРiЗна
програма практики студентiв спецiалъностi 5.03040101 <ПравознаВСТВО),

робочi про|рами та методичнi рекомендацii до кожного виду lтрактики.
Комiсiя пiдтверджуе наявнiсть пакетiв комплексних контрольних робiт

з ycix дисциплiн, передбачених навчаJIьним планом. Завдання для ККР
мiстять теоретичну i гrрактичну складову дисциплiн ycix циклiв пiдгОтОВКИ

молодших спецiалiстiв з правознавства. Наявнiсть пакетiв ККР для перевiРКи
зitJIишкових знань студентiв з ycix циклiв дисциплiн - 100 %.

В Рiвненсъкому економiко-гуманiтарному та iнЙенерномУ колеДжi
HuuIBHe навч€tJIьно-методичне забезпечення державноi атестацii студентiв:
програма комплексного квалiфiкацiйного екзамену.

У коледжi значна увага придiляеться науковiй роботi. ВиклаДачi та
студенти приймають активну rIасть у наукових та студентсъких наукоВо-
практичних конференцiях, якi проводятъся на базi вищих навчщIЬНих
закладiв, де виступають з доповiдями, що вiдповiдають напрямам HayKoBoi

роботи цикловоi KoMicii суспiльно-правових дисцигrлiн.
Наукова дiяльнiсть цикловоТ KoMicii вiдображена у численниХ

публiкацiях викладачiв у фахових виданнях.
Педагогiчний склад цикловоi KoMicii суспiльно-правових дисциплiн

реалiзовуе cBoi можливостi щодо удоскон€tлення форtvt i методiв навчЕtIIьНоГо

процесу, якостi викJIадання шляхом створення цiлiсноТ системи навчаJIьно-
методичного забезпечення пiдготовки фахiвцiв зi спецiальностi.

У цiлому наукова та методична дiяльнiсть викладачiв цикловоi KoMicii
вiдповiдае акредитацiйним вимогам.

Вuсновкu: за резульmаmамu перевiркu експерmна коtwiсiя зазначо€,
uцо piBeHb орzанiзацiйноzо mа навч(ulлrно-меmоduчноzо забезпечення
навчOльно-вuховноzо процесу пidzоmовкu фахiвцiв спецiальносmi
5.03040101 <Правознавсmво> вidповidае depHcaBtllлl вLlллоzалt, фунmу€mься
на цiлiснiй сuсmемi планування, орzанiзацit, конmролю mа коорduнування
навчаJльно-вLховноzо процесу, "uеmоduчноi mа BLNoBHot робоmu i dозволяе
зDiйснюваmu якiсну пidzоmовку молоDtцtlх спецiалiсmiв з daHozo фпrу.

5. Кадрове забезпечення навчально-виховноfо процесу

Формування викладацъкого складу Рiвненського eKoHoMiKo-

ryманiтарного та iнженерного коJIеджу здiйснюетъся вiдповiдно до вимог
чинного законодавства. Навчальний закJIад забезпечений педагогiчними
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кадрами згiдно навчаJIьного пJIану, норм тижневого педагогiчного
навантаження в межах штатного розпису.

Комiсiя встановила, що навчаJIьно-виховний процес пiдготовки
майбутнiх фахiвцiв зi спецiальностi 5.03040101 <Правознавство> в

PiBHeHcbKoMy економiко-гуманiтарному та iнженерному коледжi забезпечуе
19 викладачiв, серед яких е 1 доктор наук, '7 кандидатiв наук, 14 викладачiв
вищоi категорii. У загальнiй чисельностi науково-педагогiчного персонаJIу,

що здiйснюе пiдготовку фахiвцiв з даноi спецiальностi, 11 осiб (58 %) зайнятi
на постiйнiй ocHoBi та на засадах внутрiшнього сумiсництва.

Основу викладацького складу, який здiйснюе пiдготовку майбутнiх
фахiвцiв спецiальностi, що акредитуеться, складають 11 викладачiв
випускаючоi цикловоi KoMicii. З них: 1 доктор фiлософських наук; кандидатiв
юридичних наук З та 1 кандидат технiчних наук; спецiалiсти вищоi
категорii - З; 1 спецiалtст 2 категорii та 2 викладачi - спецiалiсти. На
постiйнiй ocHoBi працюе 5 викладачiв (таблиця2). У Bcix викладачiв цикловоi
KoMicii базова вища ocBiTa вiдповiдае дисциплiнам, якi вони викладають.

Таблиця 2

Склад цикJIових комiсiй i характеристика професорсько-викJIадацького
що на спецiальностi 5.03040 1 01 ознавство)>

З Hro< пращоють
На постiйнiй ocHoBi Сумiсники

у тому числi У тому числi

,-я

i()о)ý\Ф
о g,>о ц.*:

оцо.б3

д

Разом,
осlб/о/о

Викладачi
вlrщоТ

категорii,
осiбlYо

Канд.
наук,

доцеЕти
, осiб/Yо

Без
наукових
ступенiв i

вчених
звань,
осiбlYо

Разом,
осiбlYо

Вишrадач
i вищоi

категорii,
осtбlYо

Канд.
наук,

доцеIlти
, осiбlYо

Без
HaYKOBIlD(

сryпенiв i
вчених
звань,
осiбlYо

Ns
Назва

цикповоi KoMicii

бl60% 5l50% 5l50% 1l10%1 Випускова циклова
комiсiя суспiльно-
правових дlлсциплiн

10/100% 4l
40%

2l20% 4/40%

2. ЩIшлова комiсiя
напрff!{у пiдготовки
кСоцiшlьна робота>

\ll00% Il
100%

l/100% 1/100%

2l
100%

2l|00% ll50% 1l50%J I_{иклова комiсiя
фiнансово-економiчних
дисциrшiн

21100o/o

|/l00%4 Щtжлова комiсiя
викладачiв фiзичного
BиxoBirHHjI

Il|00yo 1/100
%

1l100%

|/50%5 Щшлова комiсiя
виклпадачiв
загальноосвiтнiх
дисциrшiн

21100Y, Il50% \l50% Il50% Il50%

6 Idtклова комiсiя
викладачiв
комп'ютернlл<
дисIшrшiн

1ll00% 1l
100%

1l]l00% Il|00%

,7
Щиклова комiсiя
вlжладачiв
педагогiчнrаr
дисцигшiн

21100% 2l
l00%

2lI00% Il50% 1l50%

Разом 19110006 l\l
58о^

8142o/, 2llloA 9/41оh 8/42о/о 7 /37о/о 6/3|о/, 2llloA
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щиклова комiсiю викладачiв суспiлъно-правових дисциплiн очолюе
Панасюк Снiжана Володимирiвна, викJIадач вищоi категорii. Панасюк С. В. у
2001 Роцi закiнчила МiжрегiончшьЕу академiю управлiння lтерсоналом i
отрим€Lпа повну виЩу ocBiTy за спецiальнiстю <Правознавство) та здобула
квалiфiкацiю юриста.

частка педагогiчних працiвникiв вищоi категорii, якi викладають
лекцiйнi години дисциплiн навчаJIьного плану спецiальностi та працюють уpiBHeHcbkoмy економiко-гуманiтарному та iнженерному коледжi за основним
мiсцем роботи, становить:

- цикл дисциплiн ryMaHiTapHoi та соцiалъно-економiчноТ пiдготовки -
29 %;

- цикл дисциплiн фундамент€UIьноi пiдготовки - 40 %;
- цикл дисциплiн професiйноi та практичноi пiдготовки_ 4зyо.
Bci викладачi, якi забезпечують пiдготовку молодших спецiалiстiв зi

спецiагrьностi 5.03040101 <Правознавство), пройшли стажування на
вiдповiдних кафедрах вищих навч€lJIьних закладiв.

з метою пiдвищення квалiфiкацii викладачi коледжу берутъ rIасть у
методичних об'еднаннях областi, семiнарах-практикумах, ceмiHapax-Hap адах,
тренiнгах, круглих столах. За результатами пiдвищення ква-пiфiкацii'
оновлюються про|рами, розробляються iнструкцii проведення практичних
занять, готуютъся наочнi i методичнi матерiали. Вивчаеться педагогiчний
ДОСВiД, cYracHi МеТОДИ Управлiння, знайомляться з досягненнями науки,
технiки i виробництва та перспективами ix розвитку. Набувають навикiв
застосування iнновацiйних технологiй реалiзацii змiсту навчанIuI, щопередбачае його диференцiацiю, iндивiдуалiзацiю, запровадженнrI
ДИСТаНЦiЙНИХ, iНфОРМаЦiЙНо-комунiкативних технологiй 

"u"ru""". Зокрема,
за звiтний перiод Bci викладачi цикловоi koMicii правових дисциплiн пройшли
стажуваннrI у навчЕuIьно-науковому iнститутi Права Нацiонального
унiверситету водного .о.rrодuр.r"u та природокористування на кафедрi
спецiальних юридичних дисциплiн та на кафедрi конституцiйного гrрава_ i
г€Lлузевих дисциплiн.

Атестацiя викладачiв вiдбуваеться згiдно <<Типового 11оложеншI 11ро
атестацiю педагогiчних працiвникiв>> та перспективного плану u"..ruцii
викладачiв коледжу. Атестацiя IIроходитъ лише за умови пiдвищення
ква-тriфiкацii, проходженнrI KypciB або cTaxryBaHHrI на вiдповiдних кафедрах
вищих навч€шъних закладiв. У програмах стажування вiдображенi Ti
завдання, якi хвилюютъ кожного викладача-предметника. Ще оновлення i
розширення знань, формування нових професiйних компетенцiй i
компетентностей у психолого-педаго.i.r"lй, науково-дослiднiй,
органiзацiйно-управлiнськiй дiяльностi, засвосння iнновацiйних технологiй,
форr, методiв i засобiв навчаннrI.

вuсновок: якiснuй ct<ltad пеdаzоziчнttх працiвнuкiв mа piBeHb ш
пidzоmовкu € dосmаmнiлt dля забезпечення навчLпьноzо процесу зi
спецlал bHocml 5.03040101 кПравозн D зu освimньо-квалiфiкацiйнuлl
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piBHeM <<лоолоdшuй спецiвлiсm> i вidповidае !ержавнLlлl акреDumацiйнlиl
вuлlоzалr. У колеdнсi сuсmемно провоDumься робоmа з пiDбору mа
формування пеDаzоziчнltх kaDpiB, сmворенi необхidнi улtовu Dля пidвiu4ення
ix науково-меmоduчноZо mа фсtховоzо рiвня.

6. Матерiально-технiчне забезпечення навчальцого процесу

Експертна комiсiя встановила, що для здiйснення ocBiTHboi дiялъностi
Рiвненський економiко-гуманiтарний та iнженерний коледж мае укладенi
угоди оренди з ПВНЗ <Мiжнародний економiко-гуманiтарний унiверситетiMeHi академiка Степана .Щем'янчука>> (договiр оренди J\b 0i -l2liб вiд
0|.|2.2016 року), ТзоВ фiрма <Фiвнебуд€lJIьянс) (договiр оренди Ns 108 вiд
0|.07.2015 р), що дозволяе використовувати площi нав.mль"r" .rр"riщень в
розрахунку на одного студента 11,6 м'. Bci приплiщення вiдповiдаютъ
норматиВним виМогаМ ,ЩержавНих будiВельниХ норМ УкраiЪи <<Будинки та
споруди навч€IIIьних закладiв>> дБН в.2.2-з-97. Навчання в коледжi
гIроводиться в двi змiни.

В коледжi функцiонуе 7 спецiалiзованих кабiнетiв та 2 лабораторii,
спецiально обладнанi для потреб вивчення дисциплiн згiдно навч€uIьЕого
плану по пiдготовцi фахiвцiв:- кабiнетбезпекижиттедiяльностi,

- кабiнет TeopiT держави i права,
- кабiнет iноземних мов,
- кабiнет конституцiйного та адмiнiстративного права,- кабiнет цивiльного rтрава та цивiлъного процесу,
- кабiнет трудового права та органiзацii роботи з кадрами,
- кабiнет кримiнЕtдьного права та кримiн€lJIьного процесу;- лабораторiя органiзацii правового дiловодства,- лабораторiя комп'ютерноi технiки i технiчних засобiв навчаншI.
Кабiнети спецiальностi 5.03040101 <Правознавство) забезпеченi

навч€lпъно-методичною лiтературою, дидактичними матерiаJIами, стендами,
матерiа_гrами передового педагогiчного досвiду та технiчними засобами
навчаннrI

стан розвитку матерiально-технiчноi бази пвнз <рiвненський
економiко-ryманiтарний та iнженерний коледж) вiдповiдае державнимвимогам. KpiM цього, широко використовуеться база Мiжнародного
економiко-гуманiтарного унiверситету iMeHi академiка Степана ,щем;янчука,який володiе потужною полiграфiчною базою: працюють видавництво та
видавничий центр, якi обладнанi найсучаснiшою технiкою та повнiстю
забезпечують полiграфiчнi потреби коледжу щодо виданнrI методичних
розробок, посiбникiв, монографiй, тощо. Студентам коледжу надано право
користуватися бiблiотечним фондом, всiею наявною соцlальною
iнфраструктур ою та спортивно-оздоровчим комплексом унiверситету.

Щля забезпечення пlдготовки сту
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спецiалiзована читЕLlrьна заIIа та чит€uIъна зала бiблiотеки.
Експертною комiсiею встановлено, що основним джерелом

iНфОРмацiйного забезпечення викJIадачiв та студентiв коледжу е власний
бiблiотечний фонд, який налiчуе 29840 ToMiB, в т. ч. навч€шьноi 28980 ToMiB.
KpiM ТоГо, коледж гrридбав за ост€шнiй час понад 50 нових пiдр5плникiв та
посiбникiв. Коледж передплачуе понад З0 найменувань перiодичних видань.

ОРiентУваТись в iнформацiйних ресурсах користувачам допомагае
ДОВiДКОВО-бiблiографiчний аlrарат. Робота над створенням карткового
КаТаЛОry ВеДеТЬСЯ ПОстiЙно. БiблiотечниЙ фо"д класифiкуеться за системою
ББК. Також ведетъся картотека реестрацii перiодичних видань.

Бiблiотека коледжу обладнана комп'ютерною мережею та
комп'ютерами, що дае можливiсть доступу до великих масивiв навчальноi
iНфОРМацii через комп'ютерну мережу Internet. Комп'ютерна база коледжу
дозволя€ широко впроваджувати та використовувати комгt'ютерну TexHiKy в
навч€IIIьному процесi. В даний час поетапно створюеться едина iнформацiйна
СИСТеМа наВчЕtгIъного закладу, що дае можливiсть значно спростити доступ до
iнформацiйних pecypciB.

КОЛеДЖ повнiстю забезпечуе потреби студентiв в послугах соцiалъноi
iнфраструктури (проживання, харчуваннrI, медичне обслуговування), е
вiдповiднi умови для ЗаJDпIення студентiв до спортивно-масовоi та
культурно-просвiтницькоi роботи. Bci студенти, якi потребувrtJIи поселення в
ryртожиток, забезпеченi мiсцями.

вuсновок: п4аmерiально-mехнiчне забезпечення процесу пiDzоmовкu
фахiвцiв зi спецiальносmi 5.03040101 <ПравознавсmвоD у PiBHeHcbKoJvly
еконолliко-zуlпанimарно.uу mа iнсrcенернол|у колеdlrci вidповiDае Dерlrcавнutw
вuлlоzа"|l, С!часнLlл, санimарно-ziziенiчнttлt нор"uълц норл4алl
проmuпоаtсеаtсноt безпекu mа забезпечу€ ефекmuвне зdiйснення навч(ulьно-
в Ltжо в н о z о пр о це су iз з асmо су в ан ням су ч а с н Llx m ехн ол о zi й н u в ч ання.

7. Якiсть пiдготовки випускникiво iх працевлашryвання
та адаптацiя до умов виробництва

З метою перевiрки якостi пiдготовки'фахiвцiв спецiальностi 5.03040101
<правознавство)> експертною комiсiсю гrроаналiзовано результати захисту
курсових робiт, складанЕя державних iспитiв, пок€вники останньоi
екзаменацiйноi cecii, rтроходження переддипломноi виробничоi практики,
резулътатiв комплексних контролъних робiт за самоаналiзом та проведено
eкcпepTнi вимiрювання з€Lпишкових знань студентiв.

Експертною комiсiею пiдтверджено, що вiдповiдно до чинного
навч€шъного плану спецiальностi з метою закрiплення, поглиблення i
узаг€Lльнення знань, одержаЕих студентами за час навчання, ik застосуваннrI
до компJIексного вирiшення фахового завдання у вiдповiдностi з навчальним
планом обов'язковими для Kypci е KypcoBi роботи з таких
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дисциплiн як <Теорiя дерх{ави i права> та <I_{ивiльне i сiмейне право>>, якi
сприяють закрiпленню теоретичних знань з фундамент€шьних i фахових
дисциплiн, розширенню науково-методичного свiтогляду студента,
поглибленню вивчення певноТ правовоТ проблеми, форrуванню умiнъ
ана.тriзувати явища i факти та розвиток iHTepecy до наукових дослiджень.

Змiст i обсяг курсових робiт визначенi методичними рекомендацiями
цикловоТ KoMicii суспiльно-правових дисциплiн, розроблено методику
ВиконанIuI робiт, форми iндивiдуалъних завданъ та критерii оцiнювання.
Теми курсових робiт розроблено у вiдповiдностi до вимог ocBiTHbo-
професiйноi пiдготовки фахiвцiв даноI спецiальностi та навчальних програм
диСциплiн, якi розширюють можливостi науково-дослiдноi дiяльностi
студентiв коледжу.

З метою органiзацii систематичноi якiсноi пiдготовки курсових робiт
передбачаеться контроль за дотриманням TepMiHiB поетапного виконання
КУРсоВих робiт, ik оформленнjIм згiдно вимог та якiстю виконання. У процесi
еКСПерТизи вибiрково перевiрено 20Yо курсових робiт вiд загальноi кiлькостi.
За результатами виконання курсових робiт абсолютна успiшнiсть становить
100 %, якiсна успiшнiсть - 75 %. Комiсiя вiдзначас вiдгlовiднiсть змiсту
КУРсоВиХ робiт ik тематицi та наявнiсть HayкoBocTi, новизни, спрямованостi
на формування професiйно-значущих компетенцiй. Встановлено, що KypcoBi
роботи оцiнюються об' ективно.

Виробнича практика в PiBHeHcbKoMy eKoHoMiKo-ryMaHiTapHoMy та
iнженерному коледжi проводитъся вiдповiдно до <<положення про
ПроведеннrI практики студентiв вищих навчаJIьних закладiв УкраТни> (Наказ
МОЕry Jф 9З вiд 08.04.199З р.). Тривалiсть i TepMiH проведення рiзних видiв
ПракТики визначаються навч€шьним планом i проводиться на визначених
баЗаХ Практики. З yciMa базами практик укладенi договори про проходженIuI
практики, а це органи державноi виконавчоi влади i мiсцевого
СаМОВРЯДУВання, судовоi адмiнiстрацii, органи MiHicTepcTBa юстицii УкраiЪи,
а також пiдприемства рiзних форм власностi.

ЕКСпертами проаналiзовано пiдсумки практичноi пiдготовки та
ВСТанОВЛено, що абсолютна успiшнiсть з ycix видiв практики (<Навчалъна
ПРаКТИка З судових i правоохоронних органiв>>, <<Навчалъна практика),
<Виробнича (переддипломна) практикa>)- становить 100%. Якiсний показник
ПО КОЖнОМУ З видiв практики вiдповiдно становить 88 Yо, 8З Оh, 75 О/о, що
Свiдчить про належний рiвенъ органiзацii та проведення практичного
НаВЧаНIUI. ВисокУ оцiнку дiяльностi випускникiв даютъ базовi пiдприемства,
УСТаНОВи i органiзацii у вiдryках про роботу практикантiв. Захист звiтiв з
ПРаКТики проводиться на конференцiях, якi носять творчо-дискусiйний
характер.

АНалiз звiтноi документацii проходженЕя практик та результатiв
практиtIного навчання студентiв спецiальностi 5.03040101 кПравознавство)
ПОКЕIЗУе, що piBeHb практичних yMiHb студентiв вiдповiдае ,Щержавним
акредитацiйним вимогам пiдготовки молодших спецiалiстiв.

ПРоведено аналiз залiково-екзаменацiйноi документацii та результатiв
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складання зимовоi сесii 2016-2017 н.р. Встановлено, що семестроВ1 екЗаМени

проводяться за бiлетами, складеними вiдповiдно до змiсту наВчаIIьнИХ

програм з дисциплiн. Форма проведення екзамену (усна, письмова чи
тестова) встановлюсться цикловою комiсiею та затверджуеться методиЧноЮ

радою закJIаду. Наявнi критерii оцiнювання знань, yMiHb i навичок студентiв з

кожноТ навчальноi дисциплiни для ycix видiв поточного, рубiжного Та

пiдсумкового контролю.
За резулътатами залiково-екзаменацiйноi cecii абсолютна успiшнiсть

становить l00 Уо, якiсна успiшнiстъ за циклом ryманiтарноi та соцiально-
економiчноТ пiдготовки становить 8ЗYо, за циклом фундаментальноi
пiдготовки - 87 О/о, за циклом професiЙноi та практичноi пiдготовки - 82Уо,

за циклом дисциплiн самостiйного вибору навч€tгIьного закладу _ 69 %.

Дналiз залiково-екзаменацiйноi документацiI та результатiв складання
зимовоТ ceci1 2016-20I'| н. р.студентами спецiальностi 5.03040101
<Правознавство)> покr}зуе, що piBeHb знань i практичних yMiHb студентiв
вiдповiдас ,Щержавним акредитацiйним вимогам пiдготовки молодших
спецiалiстiв.

Комiсiя проаналiзув€ulа результати комплексних контролъних робiт,
проведених при самоаналiзi, а також шровела експертнi вимiрюванIuI
з€IJIишкових знань i BMiHb студентiв з наступних дисциплiн: iсторiя Украiни,
(цикл гуманiтарноi та соцiально-економiчноТ пiдготовки); теорiя держави i
права (цикл фундаментальноi пiдготовки); кримiнальне право, цивiльне i
сiмейне право (цикл професiйноi та практичноi пiдготовки). Результати
наведенi у таблицi З.

Таблиця 3

льтати написанtIя комплексних ко ольних

Експертизою встановлено, що в результатах написання комплексних
контрольних робiт розбiжнiсть мiж показниками успiшностi за результатами
самоаналiзу i результатами експертних замiрiв незначна (0-5 %) i знаходиться
в межах норми. Отже, покzвники успiшностi i якостi знань студентiв за

результатами комплексних контрольних робiт вiдповiдають нормативним
вимогам.

Вuсновок: на пiDсmавi провеdеноzо анLпiзу колliсiя консmаmу€, и4о

якiсmь пidzоmовкu фахiвцiв спецiальносmi 5.03040101 <ПравознавсmвФ)
освimньо-квалiфiкацiйноzо рiвня кллолоdtuuй спецiалiсm> mа lx
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результати самоаналiзy РезультатII експертизи
Абсолютна

yспiшнiсть, 9,о

Якiсна
успiшнiсть, 0%

Абсолютна
успiшнiсть, %о

Якiсна
успiшнiсть, %о

Щикли дисциплiн

100 % 61 %гуманiтарноi
соцiально-економiчноi
пiдготовки

та 100 % 67%

50%фундаментальноi
пlдготовки

100 % 50% 100 %

6\%100 % 6 о//01 100 %професiйноТ
практичноi пiдготовки

та
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ПРацевЛаulmування Й аdапmацiя dо уллов вuробнuцmва вidповidаюmь
d ер lrc а в н ttlп акр е D um а цi йн uл, в lLM о ? аIи.

8. Перелiк зауважень (приписiв) контролюючих органiв та заходiв з ik
усунення

Упродовж звiтного перiоду 2012-20|6 рр. гlеревiрки контролюючими
ОрГанаМи спецiальностi 5.03040101 <<Правознавство)> не здiйснювалися. Пiд
ЧаС пОПередньоi акредитацiТ експертами вiд MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраiЪи було висловлено ряд пропозицiй щодо покращеннrI навч€uIьно-
ВИХОВНОГо процесу зi спецiальностi 5.0З040101 <Правознавство), що м€lли
РеКОМендацiЙниЙ характер. Yci зауваження були виправленi протягом 2013-
20|7 року.На ik виконання було розроблено план заходiв, а саме:

1. ЗВернуmu уваzу на необхidнiсmь формування ywtiHb i HaBuKiB
СmУdенrпiв у склаOаннi проекmiв процесуаJtьнuх dокулленmiв i diловuх паперiв.
Пiд час навчаJIьних занять викладачi правознавчих дисциплiн звертають
УВаГУ на формування yMiHb та навикiв студентiв у складаннi проектiв
ПроцесУальних документiв i дiлових паперiв, особлива увага даному питанню
ПРидiляласъ пiд час формування про|рами навчаJIьноi практики з фахових
дисциплiн.

2. Дкmuвiзуваmu салиосmiйну робоmу сmуdенmiв. З метою активiзацii
СаМОСТiЙноi роботи студентiв розробленi методичнi рекомендацii з
НаВЧаJIЬНих Дисциплiн: теорiя держави i права, цивiльне i сiмеЙне право,
державне будiвництво i мiсцеве самоврядування в YKpaiHi. Видано
МеТОДИЧниЙ посiбник <Органiзацiя самостiйноi роботи студентiв>>, методичнi
РеКОМеНДаЦii <Змiст i завдання самостiЙноi роботи студентiв за навч€lJIьною
ПРО|РаМою), навч€lJIьно-методичний комплекс для самостiйноi роботи
СТУДентiв з Teopii держави i права, рекомендацii для самостiйного
ОПРаЦЮВаННЯ лекцiЙного матерiалу з органiзацii юридичноi служби на
пiдприсмствi.

З. Проdовжumu робоmу з оснаu4ення кабiнеmiв i лабораmорiй HoBimHiM
mехнолоеiчнuл,t облаdнаннял4, сучаснuJvlлl засобамu унаочнення вidповidно dо
ЗлliСmу навчсl]lьнuх проzрал4. Упродовхt ocTaHHix трьох poKiB коледжем
ОНОВЛеНО Парк комп'ютерiв, придбано активатор iнтерактивноi поверхнi,
МУЛЬТиМедiЙну дошку, якi активно використовуються викJIадачами цикловоi
KoMicii пiд час rтроведеннrl навчЕuIьних занять. Придбано комплекти стендiв у
TaKi кабiнети: TeopiТ держави i права, конституцiйного i адмiнiстративного
ПРаВа, ТРУДового права та органiзацii роботи з кадрами, кримiнаJIьного права.

4. СmВОрumu каmалоzu елекmроннuх BapiaHmiB пidручнuкiв i навчсtльнuх
ПОСiбнuкiв, розtпilценLш на саЙmi бiблiоmекu колеdэrcу. Проводиться активна
РОбОТа ПО СТВоренню каталоry електронних BapiaHTiB пiдручникiв i
навчЕшьних посiбникiв iз посиланнями на ik розмiщення в мережi iHTepHeT.

5. Вdосконалюваmu власне iнформацiйне забезпечення саллосmiйноi'
робоmu сmуdенmiв mа поповнюваmu коfutп'юmернi кабiнеmu сучаснllJvru
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лiцензованLt-|ilu пакеmалtu прuклаdнuх про2ралl. Щля методичного забезпечення
СаМОСТiЙНОi роботи студентiв ефективно використовусться система Moodle.
на окремих комп'ютерах встановлена операцiйна система Linux, що дозволяе
використовувати вiльно розповсюджуванi прикладнi програми.

Вuсновок: експерmна коллiсiя BcmaHoBllJla, u4о рекоJчlенdацii, HadaHi
кер iB н u цm ву ПВ НЗ << Р iB н ен с ь к u й е ко н о,цi ко - zy.a aHim ар н u й m а iH нс ен ер н uй
колеdмс> пid час попереdньоi акреdumацit спецiальносmi 5.03040101
кПравознавсmвоD в 2012 роцi, прuйняmо do уваzu i в цiло,uу вuконано.

РЕКОМЕНДАЦIi ТД ЗАУВА}КЕННЯ ВКСПЕРТНОi KOMICII

Експертна комiсiя вважае за доцiльне висловити TaKi рекомендацii i
ПРОПОЗИЦii, ЩО не впливають на загщIъниЙ позитивний висновок, а саме:

- забезпечити навчаJIъний процес електронними версiями навч€tльно-
методиIIниХ комплексiв з ycix фахових дисциплiн навчzшъного планУ зi
спецiальностi 5.03040101 <Правознавство) та ix розмiщення на сайтi
коледжу;

- стимулювати пiдвищення фахового рiвня педагогiчного складу
Iцляхом навчанIuI в магiстратурi, аспiранryрi, стажуваннi у провiдних Внз
Украiни та за кордоном;

- розширити навч€UIьно-методичне забезпечення самостiйноi роботи
студентiв шшяхом створення електронного iнформацiйно-методичного
Iнтернет-порталу коледжу.

ЗАУВАЖЕННЯ, ЩО БУЛИ ЗРОБЛЕНI ПIД ЧАС ПОПЕРЕДНЬОi
ЕКСПЕРТИЗИ АКРЕДИТАЦIЙНИХ МАТЕРIАЛIВ
(Акредитацiйна справа Bx.Nb625-ac вiд 27.04.20|7р.)

Експертна комiсiя звернула увагу безпосередньо на мiсцi на
зауваження та констатуе:

1. Надано копiю навч€UIьного плану пiдготовки фахiвцiв освiтнъо-
квалiфiкацiйного рiвня ((молодший спецiалiст>> спецiалъностi 08l <Право), за
якиМ навчаютЪся студеНти2016 Року BcTyTiy (лолаток 2).

2. Експертна комiсiя перевiрила наявнiсть документiв про вiдповiднiстъ
Bcix примiщень закJIаду вимогам caHiTapHoi служби та правилам пожежноi
безпеки, копii вiдповiдних документiв наведенi у додатку З.

З. Копii наказiв про вiдрахування студентiв спецiальностi 5.0з040101
<ПравозНавство> протягоМ 2016-2017 н.р. наданi KoMicii (Щодаток 4).

Голова експортноi KoMicii I. Л. Бородiн
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зАгАльниЙ висновоIt

За наслiдками аналiзу представлених акредитацiйних матерiалiв та
ПРОВеДеННЯ аЩРеДитацiЙноi експертизи безпосередньо у ПВНЗ <<Рiвненський
еКОНомiко-гуианiтарниЙ та iнженерниЙ коледж> експертна комiсiя вважае,
ЩО ОСвiтня дiяльнiсть даного навч€uIьного закладу з пiдготовки молодших
спецiалiстiв зi спецiальностi 5.03040101 <Правознавство>> галузi знань 0З04
<<право>> в цiлому вiдповiдае Щержавним вимогам щодо акредитацii та
забезпечуе державЕу гарантiю якостi освiти.

На пiдставi зазначеного вище експертна комiсiя MiHicTepcTBa освiти i
НаУКИ УКРаiЪи вважае за можливе акредитувати за освiтньо-квалiфiкацiйним
piBHeM <<молодший спецiалiст> у ПВНЗ <Рiвненський eKoHoMiKo-
ryманiтарниЙ та iнженерний коледж> спецiатrьнiсть 5.0З040101
<<ПРавознавство) галузi знань 0З04 <<Право>> з лiцензованим обсягом 30
(тридцять) осiб денноi форми навчання.

Голова експертноi KoMicii
завiдувач кафедри Teopii та
icTopii держави i гlрава
Нацiонального авiацiйного унiверситету,
доктор юридичних наук, професор I. Л. Бородiн

Член експертноi KoMicii,
голова цикловоi KoMicii
правознавчих дисциплiн
.Щержавного вищого навч€tlrьного закладу
<Бердичiвський коледж проми
економlки та права)

З експертними висновками

Заступник директора з
пвнз <рiвненський
та iнженерний коледж)

14 червня 20117 р
м. PiBHe

роботи

В. Ц. Посудевський

В. С. Артюшок
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Порiвняльна таблиця вiдповiдностi
стану забезпечення

ПВНЗ <<Рiвненський економiко-ryманiтарний та iнженерний коледж>>
Лiцензiйцим умовам надання ocBiTHix послуг у сферi вищоi освiти -

пiдготовки молодших спецiалiстiв зi спецiальностi
5.03040101" <<Правознавство>> галузi знань 0305 <<Право>> та

,Щержавним вимогам до акредитацiТ

Назва показника (нормативу)

Значення показника (нормативу) за
освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM

кМолодший спецiалiст>

Норматив
Фактичне
значення
показника

Вiдхилен
ня

1 7 J 5
L Заzальнi BttMozu

1.1 Концепцiя дiяльностi за заrIвленим Еапрямом
(спецiальнiстю), погоджsна з Радою MiHicTpiB АРК,
обласною, Киiвською, Севастопольською мiською

+ +

1.2. Заявлений лiцензований обсяг (денна/заочна форма
навчання) з0l- з0l

2. KadpoBe забезпечення пidzоmовкu ф axiB цiв з аявлено'i спецiал bHocml
2.I Частка Еауково-педагогiчних працiвникiв з
науковими ступенями та вченими званнями, якi
забезпечують викJIадtшня лекцiйних годин циклу
гуманiтарних та соцiально-економiчних дисциплiн
навчального плану спецiа-rrьностi (% вiд кiлькостi годин)

29 +29

числi на постiйнiй ocHoBi
з них:
докторiв наук або професорiв (при розрахунку частки
докторiв ноук, професорiв дозволяеться враховувати до
Il2 кандидатiв наук, доцентiв, якi мають стаж
безперервноi роботи в даному навчальному закладi не
менше 10 poKiB, а також е авторами (спiвавторами)
пiдру,rникiв або IIавчЕuIьних посiбникiв з грифом

освlти 1

2.2. Частка науково-педагогiчних працiвникiв з
науковими ступенями та вченими званнями, якi
забезпечутоть викладання лекцiйних годин циклу
фундал,tентальноi пiдготовки навчЕtльного плану
спецiальностi (% вiд кiлькостi годин) (за винятком
вiйськових навчfuтьних дисциплiн

60 +60

числi на постiйнiй ocHoBi

Голова експертноi KoMiciT I. Л. Бородiн
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з них:
докторiв наук або професорiв (при розрахунку частки
докторiв наук, професорiв дозволяеться враховувати до
1,12 кандидатiв наук, доцентiв, якi мають стаж
безперервноi роботи в даноN{у навчальноьtу закладi не
менше 10 poKiB, а також е авторами (спiвавторами)
пiдручникiв або навчальних посiбникiв з грифом
MiHicTepcTB? освiти i науки УкраIни)
2.3 Частка науково-педагогiчних працlвникlв з
науковими ступеЕями та вченими зваlннrlми, якi
забезпечують викладання лекцiйних годин дисциплiн
професiйноi та практитIноi пiдготовки навчального
плану спецiа_пьностi (Yo вtлкiлькостi годин)

+26

числi на постiйнiй ocHoBi 4 +4
з них:
докторiв наук або професорiв (при розрах}.нку частки
локторiв наук, професорiв дозволя€ться враховувати до
112 кандидатiв наук, доцентiв, якi N,{ають стаж
безперервноi роботи в даноN,Iу навчаllьноrту закладi не
менше 10 poKiB, а такоя( е авторами (спiвавторами)
пiдручникiв або навчальних посiбникiв з грифом

освlти 1на у
2.4. Частка педагогiчних працiвникiв вищоi категорii,
якi викладають лекцiйнi години дисциплiн навча_пьного
плану спецiальностi та працюють у даному навчаJIьному
закладi за основним мiсцем роботи (% вiд кiлькостi
годин для кожного циклу дисциплiн навчального

- гуманiтарноТ та соцiаrrьно -економiчноi пiдготовки 25 29 +4
пiдготовки 25 40 +15

- професiйноi та практичноТ пiдготовки 25 4з +18
2.5 Наявнiсть кафедри (чикловоi KoMicii) з

+ +

2.6 кафедри зi спецlально1 (фаховоi)
пiдготовки, яку очолюе фахiвець вiдповiдноi науково-
педагогiчноi спецiа,цьностi :

або
кандидат доцент

база
э .1 Забезпеченiсть лабораторiями, полiгонами,
обладнанням, устаткуванням, необхiдним для 100 100
виконання навчальних Yо вiд
З.2 Забезпеченiсть сryдентiв гуртожитком (у % вiд

70 100 +30

J.J Кiлькiсть робочих комп'ютерних мiсць на
дентiв

100
6 1,2 +6

3.4 Наявнiсть + +
З.5 Наявнiсть + +
З.6 Наявнiсть або + +
3.7 Наявнiсть медичного + +

Голова експертноi KoMicii I. Л. Боролiн
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4. забвпечення

+ +

4.2 Наявнiсть освiтньо-професiйноi програми
пiдготовки фахiвця (у т.". варiативноi компоненти)

+ +

4.З Наявнiсть навчального плану, затвердженого в

установленому порядку
+ +

4.4 Наявнiсть навчаJIьно-методичного забезпечення для
кожноТ навLIальноТ дисциплiни навчального плану (0Z):

4.4,| Навчальних i робочих навчаJIьних програм
дисциплiн

100 100

4.4.2 Плжтiв семiнарських, практичних занять, завдань
для лабораторних робiт

100 100

4.4.З Методичних вказiвок i тематик конц)ольних,
к}рсових робiт (проектiв)

100 100

4.5 Наявнiсть пакетiв контрольних завдань дJш
перевiрки знань з дисциплiн соцiа:lьно-гуманiтарноТ,

фундаплентальноТ та фаховоТ пiдготовки (%)
100 100

4.6 Забезпеченiсть програмами Bcix видiв практик (%) 100 100

4.7 Наявнiсть методичних указiвок шодо виконання
ди[ло]!1них робiт (проектiв), державних екзqN{qцlв

+ +

4.8 ,Щидактичне забезпечення самостiйноi роботи
студентiв (у т.ч. з використанням iнформаuiйних
технологiй), 0/о

100 100

4,9 Наявнiсть критерiiв оцiнювання знань i вtчriнь

студентiв
+ +

5. IH ф ор,ttплliйне з аб ез п ечення
5.1 Забезпеченiсть студентiв пiдручниками,
навчальними посiбникаlчrи, що мiстяться у власнiЙ
бiблiотецi (%)

100 100

5.2 Спiввiдношення посадкових пriсць у власних
читаIIьних заJIах до загального контингенту стулентiв
(%)

J J

5.3 Забезпеченiсть читальних
перiодичними видаЕнями

заJIlв фаховими 2 1J +1

5.4 Можливiсть доступу викладачiв
IHTepHeT як джерела iнформацiТ:
- наявнiстьобладнанихлабораторiй
- наявнiсть каналiв доступу

студентiв до

+

+

+
-г

6. Якiснi характерIIстIIки пiдготовки фахiвцiв
6. 1. Умови забезпеченЕя державноi гарантii якостi
вищоi освiти
6. 1.1 Виконання Еавчального плану за показниками:
перелiк навчalльних дисциплiн, години, форми
контроrпо, О/о

100 100

6. |.2. Пiдвищення ква_пiфiкацii викладачiв постiйного
складу за ocTaHHi 5 poKiB, 0/о 100 100

6. 2. Результати освiтньоi дiяльностi (piBeHb пiдготовки
фахiвцiв), не менше
6.2.L PiBeHb гупланiтарних знань студентiв:
- успiшно виконанi контрольнi завдання; О/о 90 100 +10
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- якiсно (на
завдання, О%

5 i 4) виконанi контрольнi
50 56 +6

6.2.2. PiBeHb знань
виконан1 завдання, 0/о 90 100 +10

- якlсно Ha5i4 виконан1 о/
,/о 50 56 +6

6.2.з, PiBeHb
виконанi завдання з дисциплiн фаховоi

о/
7о

оп 100 +10

якiсно (на
дисциплiн

5 i 4) виконанi контрольнi завдання з
t1 % 50 60 +10

6. З. Чисельнiсть викладачiв постiйного складу, що
обслуговують спецiальнiсть, якi займаrоться
вдоскоЕаЛенняМ навчаJIьнО-методичНого забезпечення,
на}ковими дослiдженЕrlми9 пiдготовкою пцручникiв та
навчальних %

100 100

6. 4. Наявнiсть у cTpyкTypi навчального зак.цаду
та ix дiяльностi

6. 5. Участь студентiв у науковоi дiяльностi (наукова
робота на кафедрах та в лабораторiях, участь в наукових
конф еренцiях, конкцrсах, виставках, про фiльних
олiмпiадах

+ +

Голова експертноТ KoMicii,
завiдувач кафедри Teopii та
icTopii держави i права
Нацiонального авiацiйного yнiBep ситету,
доктор юридичних наук, професор

Член експертноi KoMicii,
голова цикловоi KoMicii
правознавчих дисциплiн
.Щержавного вищого навч€lJIьного з
<<Бердичiвсъкий коледж
економiки та права))

З експертними висновками ознайомлений

Заступник директора з
пвнз крiвненський
та iнженерниЙ коледж)

14 червня 20117 р.
м. PiBHe

роботи

В. Ц. Посудевський

В. С. Артюшок

.$i
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Порiвняльна таблиця дотримання
ТехНологiчних вимог щодо матерiально-технiчногоо навчально-методичного

Та iнформацiйного забезпечення ocBiTHboi дiяльностi у сферi вищоТ освiти
з галУзi знань 0304 <<Право>> спецiальностi 5.03040101 <<Правознавство)>

ОКР ((}Iолодший сп rалlст>>

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)*

Фактичне
значення
показника

Вiдхилення
фактичного

значення
показника вiд
нормативного

ТЕХНОЛОГIЧНI ВИМОГИ
Щодо матерiа_rrьно-технiчного забезпечення ocBiTHboi дiяльностi у сферi вищоi освiти

1. Забезпеченiсть примiщеннями для проведенЕя
навчальних заIIять та контрольних заходiв (кв. м на
одну особу для фактичЕого контингенту студентiв та
зЕUIвленого обсягу з ypaxyBaнIu{M навчання за
змiнами)

2,4 1 1,б +g)- ,-

2, Забезпеченiсть мультимедiйним обладнанням для
одночасного використання в навчаJIьних аудиторiях
(мiнiмальний вiдсоток кiлькостi аудиторiй)

10 з0 +20

З. Наявнiсть соцiально-побуrовоi iнфраструктури
, у тому числ1 читального зalлу1 бiблiотеки + +

2) щTTKTiB харчування + +
3) актового чи концертного залу + +

4) спортивного залу + +

5) стадiону таJабо спортивних майданчикiв + +

б) медцчного п}.нкту + +

4. Забезпеченiсть здобувачiв виrцоi освiти
гуртожитком (мiнiмальний вiдсоток потреби) 70 t00 +30

5. Забезпеченiсть комп'ютерними робочими
мiсцями, лабораторiями, полiгонzlми, обладнанням,
устатк}ъанням, необхiдними для виконання
навчilльнrтх планiв

+ +

забезпечення ocBiTHboi дiяльностi у сферi вищоi освiтищодо навчально-
ТЕХНОЛОГIЧНI ВИМОГИ

1. Наявнiсть опису ocBiTHboi програми + +

2. Наявнiсть навчапьного плану та пояснювальноi
зilписки до нъого

+ +

3. Наявнiсть робочоi програми з кожноi навчальноi
дисциплiни ЕавчаJIьного плану

+ +

4. Наявнiсть комплексу навчаJIъно-методичного
забезпечення з кожноi назчальноi дисциплiни
навчального плану

+ +

5. Наявнiсть програми практичноТ пiдготовки,
робочих програм практик + +

6. Забезпеченiсть сryдентiв навчaльЕими
матерiалами з кожноi навчыIьноТ дисциплiни
навчального планч

+ +

7. Наявнiсть методичних матерiалiв для проведення
атестацii здобувачiв

+ +

Голова експертноi KoMicii I. Л. Бородiн
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ТЕХНОЛОГIЧНI ВИМОГИ
щодо iнформацiйного забезr"ое"ня ocBiTHboi дiяльностi у сф9рi освiти

1. Забезпеченiсть бiблiотеки вiтчизняними та
закордонЕими фаховими перiодичними видаЕIuIми
вiдповiдного або спорiдненого профirпо, в Tondy

числi в електронному виглядi

не менш як
два

найменувань
_) +1

2. Наявнiсть доступу до баз даних перiоди.Iних
наукових видань англiйською мовою вiдповiдного
або спорiдненого профiлю (допуокаеться спiльне
користування базами кiлькома закладами освiти)
З. Наявнiсть офiцiйного веб-сайту закладу освiти, на
якому розмiщена основна iнформацiя про його
дiяльнiсть (структура, лiцензiТ та сертифiкати про
акредитацiю, о свiтня/освiтньо-наукова/
видавнича,/атестацiйна (наукових кадрiв) дiяльнiсть,
навчальнi та HayKoBi cTpyкTypнi пiдроздiли та iх
склад, перелiк навчаJIьних дисциплiн, правила
прийоми контактна iнформацiя)

+ +

4. Наявнiсть електронного ресурсу зiжладу освiти,
який мiстить навчаJIьно -методичнi матерiали з
навчаJIьних дисциплiн навчаJIьного плану, в тому
числi в системi дистанцiйного навчання
(мiнiмальний вiдсоток навчаJIьнlтх дисциплiн)

з0 з0

Голова експертноТ KoMiciT,
завiдувач кафедри Teopii та
icTopii держави i права
Нацiонального авiацiйного унiверситету,
доктор юридичних наук, професор

Член експертноТ KoMiciT,
голова цикJIовоi KoMicii
правознавчих дисциплiн
.Щержавного вищого навчЕtгIьного зi

<<Бердичiвський коледж
економiки та права)>

З експертними висновками

Заступник директора з
пвнз <рiвненський
та iнженерниЙ коледж)

14 червня 2017 р
м. PiBHe

роботи

I. Л. Бородiн

В. Ц. Посудевський

В. С. Артюшок
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