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Висновок

експертної комісії Міністерства освіти і науки України 

про проведення акредитаційної експертизи 

підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності

5.03040101 «Правознавство» 

в Барському гуманітарно-педагогічному коледжі 

імені Михайла Грушевського

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України від 

17.02.2016 р. № 277 л «Про проведення акредитаційної експертизи», 

експертна комісія в складі:

голови експертної комісії Шакуна Василя Івановича -  професора 

кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, 

доктора юридичних наук, професора, член-кореспондента Національної 

академії правових наук України;

члена комісії Посудевського Валерія Цезаровича -  голови циклової 

комісії «Правознавство» Державного вищого навчального закладу 

«Бердичівський коледж промисловості, економіки та права».

У визначений термін вивчила подану до Управління ліцензування та 

акредитації Барським гуманітарним-педагогічним коледжем імені Михайла 

Грушевського (далі -  Коледж) справу та провела експертну перевірку 

освітньої діяльності Коледжу, пов’язану з підготовкою молодших 

спеціалістів спеціальності 5.03040101 «Правознавство».

Акредитаційна експертиза передбачала перевірку: 

достовірності інформації акредитаційної справи, поданої Барським 

гуманітарно-педагогічним коледжем імені Михайла Грушевського в 

Управління ліцензування та акредитацій 
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- наявності оригіналів документів, що регламентують діяльність вищого 

навчального закладу;

відповідності діяльності вищого навчального закладу встановленим 

законодавчими та державними нормативними документами вимогам щодо 

кадрового, організаційного, наукового, навчально-методичного та 

інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу, матеріально- 

технічного забезпечення; 

якості підготовки фахівців.

Комісія зазначає, що у Барському гуманітарно-педагогічному коледжі 

імені Михайла Грушевського освітня діяльність в основному відповідає 

інформації, поданій у Звіті про самоаналіз діяльності коледжу до 

Міністерства освіти і науки України.

За результатами експертної перевірки встановлено наступне:

1. Загальна інформація про вищий навчальний заклад

Вищий навчальний заклад комунальної форми власності «Барський 

гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» є 

самостійною установою обласної комунальної форми власності, яка здійснює 

свою діяльність на підставі Статуту. Засновником Коледжу є Вінницька 

обласна рада.

Гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського бере 

початок із заснованого в травні 1985 року Барського педагогічного училища, 

яке створене відповідно до наказу Міністерства освіти Української РСР від 

11 травня 1985 року №139.

Коледж очолює Савчук Петро Нестерович, кандидат педагогічних наук, 

відмінник освіти України, викладач-методцсг.
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Навчальний заклад має самостійний баланс, бюджет та банківські 

рахунки.

У Коледжі є всі нормативні документи, що забезпечують правові основи 

його діяльності: наказ про створення, довідка про реєстрацію, Статут 

Коледжу, ліцензії, сертифікати, провідні накази, які визначають діяльність 

закладу, матеріали статистичної звітності.

Відповідно до рішення ДАК Барський гуманітарно-педагогічний коледж 

імені Михайла Грушевського визнано акредитованим (сертифікати про 

акредитацію № 0275703, № 0275704, № 0275705, № 0275706, № 0222892 та 

№0215172 серії НД-І) за статусом вищого навчального закладу І (першого) 

рівня акредитації зі спеціальностей: 5.01010101 «Дошкільна освіта», 

5.01010201 «Початкова освіта», 5.02020401 «Музичне мистецтво», 

5.02020501 «Образотворче мистецтво», 5.03030301 «Видавнича справа та 

редагуванням», 5.03040101 «Правознавство» та (сертифікати про 

акредитацію № 0272779, № 0272780, № 0215173, № 0215174 серії НД-ІІ) за II 

(другим) рівнем акредитації-6.010101 «Дошкільна освіта», 6.010102 

«Початкова освіта», 6.020204 «Музичне мистецтво», 6.020205 «Образотворче 

мистецтво».

У Коледжі ліцензовано 6 спеціальностей і 4 напрями підготовки із 

сукупним ліцензованим обсягом 350 осіб за денною формою навчання та 50 -  

за заочною формою навчання.

Забезпечення навчального процесу зі спеціальності 5.03040101 

«Правознавство» здійснює науково-педагогічний персонал 6 циклових 

комісій: правознавчих дисциплін; філологічних дисциплін; іноземних мов; 

соціально-економічних дисциплін; фізичного виховання та захисту Вітчизни;
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фізико-математичних дисциплін.

Серед 27 викладачів, які забезпечують навчальний процес зі 

спеціальності, 3 кандидати наук, 17 викладачі вищої категорії, в тому числі 

11 викладачів-методистів. Випускового комісією спеціальності 5.03040101 

«Правознавство» є циклова комісія правознавчих дисциплін. Завідувач 

циклової комісії -  спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Бурятинська 

Наталя Іванівна.

Підготовка фахівців здійснюється завдяки поєднанню фундаментальних 

і спеціальних теоретичних знань, постійним вдосконаленням навчальних 

планів та програм дисциплін, методичним забезпеченням, належним станом 

матеріальної-технічної бази, зв’язками циклових комісій Коледжу з 

науковими, освітніми закладами та правозахисними органами.

Комісія відзначає достатньо високий педагогічний і професійний рівень 

профільної циклової комісії.

У навчальному закладі накопичено значний досвід підготовки молодших 

спеціалістів зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство» і є підґрунтя для 

подальшого здійснення освітньої діяльності.

Прийом студентів до Барського гуманітарно-педагогічного коледжу 

імені Михайла Грушевського проводиться відповідно до вимог чинного в 

Україні законодавства, Умов прийому до вищих навчальних закладів та 

Правил прийому до Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені 

Михайла Грушевського, що погоджені з Міністерством освіти і науки

2. Формування контингенту студентів спеціальності

5.03040101 «Правознавство»
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України, Положення про приймальну комісію, Положення про апеляційну 

комісію та інших нормативних документів. Ліцензований обсяг на денну 

форму навчання зі спеціальності 5.03040101 «Правозавство» становить 75 

осіб та заочну форму навчання -  50 осіб . У 2013, 2014, 2015 роках прийнято 

на навчання відповідно 66 (9), 47 (11), 47 осіб. Державне замовлення 

виконано в повному обсязі.

Контингент студентів спеціальності 5.03040101 «Правознавство» 

формується переважно з абітурієнтів Вінницької, Хмельницької та інших 

областей. У Коледжі створено профорієнтаційний центр, метою якого є 

розповсюдження інформації про підготовку кадрів.

Формуванню контингенту студентів передує профорієнтаційна робота, 

план якої щорічно обговорюється на засіданні педагогічної ради і 

затверджується директором.

Формами та методами профорієнтаційної роботи в Коледжі є:

-  створення робочих груп із професійної орієнтації з кожної спеціальності 

напряму підготовки;

-  розробка та поширення інформаційних проспектів та буклетів;

-  проведення нарад зі студентами випускних груп, які відправляються на 

виробничу практику та одержують завдання для проведення 

профорієнтаційної роботи;

-  проведення профорієнтаційної роботи викладачами під час перевірки баз 

практики;

-  розміщення інформації про умови прийому в друкованих засобах масової 

інформації;

-  рекламні ролики на телебаченні;
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-  відсилання листів-інформацій на підприємства, установи, організації, які є 

замовниками;

-  проведення Дня відкритих дверей у Коледжі;

-  співпраця з Державними центрами зайнятості в рамках проведення заходів 

для допомоги випускникам шкіл у вирішенні питання вибору майбутньої 

професії за допомогою сучасних методик.

У Коледжі налагоджена система роботи з державними органами, 

громадськими організаціями як щодо формування контингенту, так і щодо 

вдосконалення підготовки фахівців, росту престижу навчального закладу.

Вивчення процесу формування контингенту студентів спеціальності

5.03040101 «Правознавство» в Коледжі дає комісії підстави відзначити 

цілеспрямовану, зорієнтовану на перспективу розвитку зазначеної 

спеціальності роботу педагогічного колективу здійснювати якісний набір. А 

різноманітна профорієнтаційна робота у різних формах серед учнів шкіл 

забезпечує формування якісного складу студентів.

3. Зміст підготовки фахівців спеціальності 5.03040101 «Правознавство»

Зміст підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 

«Правознавство» базується на дидактичному та методичному матеріалі, що 

складається з нормативної й варіативної частин, які визначають освітню 

діяльність Коледжу.

У закладі створена відповідна нормативна база, до складу якої входять 

державні стандарти вищої освіти, галузеві стандарти. їх складові компоненти 

-  освітньо-професійні програми та варіативні частини, освітньо- 

кваліфікаційні характеристики та варіативні частини, засоби діагностики
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якості вищої освіти, навчальні плани -  погоджені та затверджені 

відповідними структурами Міністерства освіти і науки України.

У процесі експертизи комісією було проаналізовано методичне 

забезпечення, документи і матеріали зі спеціальності 5.03040101 

«Правознавство», що визначають зміст освіти: освітньо-кваліфікаційну 

характеристику, освітньо-професійну програму, навчальний план, графіки 

навчального процесу, типові та робочі навчальні програми з дисциплін, 

передбачених планом, програмно-методичне забезпечення практики та 

комплексні контрольні роботи. Всі вшцеперераховані документи наявні та 

відповідають чинним державним вимогам і критеріям.

На документальній базі створено необхідне навчально-методичне 

забезпечення: робочі навчальні плани, програми навчальних дисциплін, 

робочі навчальні програми дисциплін, переліки підручників і навчальних 

посібників, комплекти інших навчально-методичних документів.

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу в Барському 

гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського та 

відповідно до освітньо-професійної програми розроблено навчальний план зі 

спеціальності, який затверджено директором Коледжу.

Нормативна частина навчального плану узгоджується з освітньо- 

професійною характеристикою та освітньо-кваліфікаційною програмою 

підготовки молодших спеціалістів, а варіативна частина -  орієнтована на 

фахова спрямування навчального процесу. Дисципліни забезпечені 

навчальними програмами, робочими навчальними програмами, методичними 

розробками до практичних і лабораторних робіт, самостійної роботи 

студентів, які затверджені в установленому порядку.

Голова експертної комісії ^  Шакун
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Співвідношення навчального часу між циклами підготовки відповідає 

вимогам освітньо-професійної програми.

Робочі програми навчальних дисциплін розроблені на підставі 

навчальних програм, розглянуті на засіданнях відповідних циклових комісій 

та затверджені заступником директора з науково-методичної роботи та 

міжрегіональних зв'язків; включають відомості про зміст та вид занять за 

темами, обсяг навчальних годин, відведених на аудиторні та самостійні 

заняття, форми контролю, основні вимоги до знань і вмінь, навчально- 

методичну літературу.

До робочих навчальних програм своєчасно вносяться обґрунтовані зміни 

з огляду на динаміку розвитку законодавства.

Комісія констатує: у Коледжі значна увага приділяється практичній 

підготовці майбутніх фахівців. Органічною складовою частиною вивчення 

спеціальних дисциплін та забезпечення формування практичних умінь і 

навичок є навчальна й виробнича практики, яку студенти проходять у 

правозастосовних установах.

Відзначимо, що , у Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені 

Михайла Грушевського створено належне навчально-методичне 

забезпечення для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 

«Правознавство».

4. Організаційне та навчально-методичне 

забезпечення навчально-виховного процесу зі 

спеціальності 5.03040101 «Правознавство»

Для координації роботи підрозділів коледжу реалізовано річний план

Голова експертної комісії // II. Шакун



роботи, який включає аналіз його діяльності за попередній рік та завдання 

педагогічного колективу на поточний навчальний рік. Відповідно до чинних 

планів роботи здійснюється управління і контроль за навчально-виховним 

процесом.

Щорічно до початку навчального року у Коледжі проводиться огляд 

навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін та здійснюється 

допуск викладачів до роботи в поточному навчальному році згідно з 

представленими матеріалами. За міжакредитаційний період членами 

випускової циклової комісії оновлені комплекси методичного забезпечення 

згідно з новими навчальними планами з фундаментальної та професійної 

підготовки.

Розклади навчальних занять розробляються на кожен семестр 

заступником директора з навчально-організаційної роботи, затверджуються 

директором Коледжу за погодженням із головою профспілкового комітету 

працівників закладу, а також органами студентського самоврядування. 

Розклад навчальних занять відповідає графіку навчального процесу, робочим 

навчальним планам на навчальний рік та встановленим нормам навчального 

навантаження.

Навчальні плани вказаного напряму підготовки передбачають виконання 

студентами курсових робіт.

Перевірка показала, що курсові роботи відображають актуальність і 

проблеми розвитку освіти та чинного законодавства У роботах здійснюється 

вивчення й аналіз монографічної, періодичної літератури з обраних тем, 

обґрунтування висновків і практичних рекомендацій. Керівниками курсових 

робіт призначаються найбільш кваліфіковані викладачі.

9
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Працюючи над курсовими роботами, студенти беруть участь у 

конференціях, семінарах, круглих столах тощо, презентуючи окремі 

положення своїх досліджень, проте під час захисту курсових робіт не повною 

мірою використовують можливості сучасних інформаційних технологій.

Апробація робіт відбувається під час проходження студентами 

практики. Якісний показник успішності за результатами захисту курсових 

робіт за останні 3 роки становить 93,6 %.

Практична підготовка студентів здійснюється відповідно до 

«Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 

08.04.1993 р. № 93.

Організація контролю успішності студентів свідчить про планомірну 

підготовку фахівців, а також про наполегливу індивідуальну роботу 

викладачів Коледжу, керівників практики з майбутніми юристами.

Завершальним етапом підготовки молодшого спеціаліста є 

переддипломна практика, якість навчальних досягнень з якої становить 

97,3 %, 97,6 %, 95,7 % упродовж останніх трьох років. Про результати своєї 

праці практиканти звітують у Коледжі та на шпальтах місцевої преси. 

Підсумки проходження студентами практики щорічно обговорюються на 

засіданні педагогічної ради.

Експертною комісією встановлено, що основними джерелами 

інформаційного забезпечення в Коледжі є бібліотечний фонд, навчальні 

кабінети, які оснащені необхідними підручниками та посібниками, науковою, 

методичною, довідковою й художньою літературою, технічними засобами 

навчання, періодичною пресою, наочними посібниками, роздатковим
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матеріалом. Забезпечення фаховою літературою складає 100 % від потреби.

У Коледжі ефективно впроваджуються такі освітні технології: 

особистісно орієнтованої освіти, організації групової навчальної діяльності, 

формування творчої особистості, інтерактивні, інформаційно-комунікаційні, 

колективного творчого виховання. Результатом їх упровадження є 

підготовлені викладачами методичні посібники, які щорічно 

представляються на обласній виставці дидактичних і методичних матеріалів.

Навчально-методична робота координується методичною радою і 

спрямована на пошук нових ефективних методів і форм організації 

навчального процесу та їх упровадження, удосконалення навчальної та 

програмної документації, обмін досвідом педагогічної діяльності, 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Циклові комісії та викладачі працюють над реалізацією проблемних 

методичних питань за програмою -  «Від творчості викладача -  до творчості 

студента».

Традиційними стали тижні циклових комісій, проведення відкритих 

занять, олімпіад із фахових дисциплін, конкурсів кращих видавничих 

проектів викладачів та студентів спеціальності, науково-теоретичних і 

науково-практичних конференцій, семінарів, зустрічей із випускниками 

Коледжу й провідними спеціалістами в галузі юриспруденції.

Експертна комісія зазначає, що педагогічним колективом накопичено 

значний досвід упровадження в навчальний процес різноманітних 

педагогічних технологій виховання та навчання студентської молоді, 

розвитку її творчих інтересів до пошукової й дослідницької діяльності, який 

заслуговує окремого вивчення і поширення як передового.
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Викладачі та студенти спеціальності 5.03040101 «Правознавство» 

беруть активну участь у науково-практичних конференціях, що проводяться 

в Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла 

Грушевського, Вінницькому державному педагогічному університеті імені 

Михайла Коцюбинського.

У навчальному закладі створено умови для стимулювання інтересу 

студентів до майбутньої професійної діяльності; розроблено методики 

діагностики сформованості пізнавальних інтересів; широко впроваджуються 

в навчальний процес проблемні лекції та семінари; функціонує ефективна 

система тестового контролю знань, матеріали до використання якої 

сфокусовано в методичному кабінеті.

Викладачами відділення розроблена система організації виховної 

роботи, спрямована на активізацію творчих здібностей студентів, 

формування в них громадянських якостей, навичок збереження духовної 

єдності поколінь, поваги до історико-культурної спадщини народу.

Інтелектуальний і духовний розвиток студентів, підготовку їх до 

діяльності в галузі науки забезпечує студентське наукове товариство, яке діє 

в Коледжі, сприяючи самовизначенню в майбутній професії й формуючи 

навички опрацювання ретроспективної та нової наукової інформації.

За результатами перевірки експертна комісія зазначає, що рівень 

організаційного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення 

навчально-виховного процесу відповідає чинним державним вимогам щодо 

підготовки фахівців спеціальності 5.03040101 «Правознавство» за освітньо- 

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

12

Голова експертної комісії ^



13

5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу з 

напряму підготовки 5.03040101 «Правознавство»

Формування викладацько-педагогічного складу здійснюється відповідно 

до чинного законодавства, порушень при прийомі на роботу та звільненні 

працівників не виявлено.

Серед викладачів, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності

5.03040101 «Правознавство», 3 кандидати наук, 17 -  викладачі вищої 

категорії, 4 -  першої категорії, 6 -  другої категорії.

Усі викладачі мають повну вищу освіту з відповідної спеціальності, 

необхідний стаж і досвід роботи, активно працюють за набутою або 

спорідненою спеціальністю. Раз на 5 років, проходять підвищення 

кваліфікації, яке здійснюється згідно з програмами, котрі розглядаються на 

засіданнях циклових комісій, затверджуються заступником директора з 

навчально-організаційної роботи й узгоджуються з відповідною базою 

стажування. Свою майстерність викладачі Коледжу підвищують у 

Комунальному вищому навчальному закладі «Вінницька академія 

неперервної освіти, Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, 

Київському університеті права при Академії наук України, Вищій школі 

філософії при Інституті філософії імені Сковороди НАН України, Сумському 

державному університеті.

Атестація викладачів відбувається відповідно до Типового положення 

про атестацію педагогічних працівників України.

Викладачі спеціальності є активними учасниками науково-методичних 

заходів обласного, регіонального та Всеукраїнського рівнів, наукових 

Інтернет-конференцій, систематично подають результати наукових
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досліджень до друку у фахові видання.

Наявний у Коледжі кадровий склад висококваліфікованих педагогічних 

працівників спроможний забезпечити належний рівень викладання дисциплін 

соціально-гуманітарного, фундаментального та фахового циклів,

«Правознавство», організацію практичної підготовки за освітньо- 

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і гарантувати якісну 

професійну освіту майбутнім фахівцям.

Для провадження освітньої діяльності Барський гуманітарно- 

педагогічний коледж імені Михайла Грушевського володіє відповідною 

матеріально-технічною базою, що відповідає чинним вимогам і створює 

належні умови для професійної підготовки молодших спеціалістів.

Коледж розташований у триповерховому приміщенні, збудованому в 

1984 році. До комплексу приміщень Коледжу входять: навчальний корпус, 

майстерні, тир, гаражі, зали для занять та роботи секцій і об’єднань за 

інтересами, два гуртожитки.

Загальна площа приміщень Коледжу становить 9003,1 кв.м. Із них 

навчальна площа -  5221,8 кв. м.

У коледжі навчається 869 студентів: за денною формою навчання 843 

осіб, за заочною формою навчання -  26 осіб; на бюджетному фінансуванні -  

806, за рахунок коштів фізичних осіб -  63. Питома навчальна площа на 

одного студента (Р/ЛК) становить 7,0 ч / кв. м. Зведений контингент 

студентів становить 869 осіби: 843 -  очна форма навчання та 26 -  заочна

передбачених навчальним планом спеціальності 5.03040101

6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу 

зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство»
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форма навчання. Навчальна площа, що припадає на одного студента, 

становить 10,6 кв. м.

Кількість кімнат, що безпосередньо використовуються в навчальному 

процесі -  48, в тому числі: кабінетів — 28, лабораторій -  6, навчальних 

майстерень -  4 та 10 зал.

У Коледжі є 4 комп’ютерні лабораторії. Всього в навчальному закладі 94 

комп’ютери, на яких установлено ліцензоване програмне забезпечення. 

Студенти використовують 69 комп’ютерів.

Слід відзначити , що усі навчальні аудиторії й адміністративні 

приміщення відремонтовані, обладнані необхідним для навчального процесу 

устаткуванням (партами, стільцями, дошками, шафами та інше).

Навчальний заклад має у своєму розпорядженні бібліотеку, що 

розташована в приміщенні площею 190,1 кв. м, кількість робочих місць для 

відвідувачів читального залу площею 95,3 кв. м -  120.

Бібліотечний фонд становить 145422 примірники навчальної, навчально- 

методичної, наукової та довідкової літератури; 24 найменування 

спеціалізованих періодичних видань України. До послуг читачів бібліотеки -  

абонемент, читальний зал, де встановлено 5 комп’ютерів, діє мережа \¥і-Рі, 

за допомогою якої можна скористатися електронним каталогом, електронною 

бібліотекою, Інтернетом. У бібліотеці є пункт ксерокопіювання.

Для проведення навчальних занять, науково-практичних конференцій, 

семінарів, тренінгів, презентацій використовується 1 навчальний 

мультимедійний інтерактивний комплекс, 5 мультимедійних проекторів, 10 

магнітофонів, 13 телевізорів, 7 кодоскопів та епіпроекторів, 2 відеокамери, З 

БУБ-програвачі, інші технічні засоби.

о ^ * / 7 ^ /
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Щорічно здійснюється зміцнення навчально-матеріальної бази кабінетів, 

проводиться поповнення літературою, інструментами. На зміцнення бази 

коледжу витрачено у 2013 році -  1093,0 тисячі гривень, у 2014 році -  801,7 

тисяч гривень, у 2015 році (за 9 місяців) -  257,4 тисяч гривень.

Щорічно в Коледжі проводиться інвентаризація основних фондів, 

списання морально та фізично застарілого обладнання, ведеться робота в 

напрямку вдосконалення та придбання сучасного обладнання й оргтехніки.

Соціально-побутові умови в Барському гуманітарно-педагогічному 

коледжі імені Михайла Грушевського відповідають установленим 

нормативним вимогам. До послуг студентів два гуртожитки на 225 місць. 

Гуртожитки обладнано туалетними кімнатами, кімнатами для приготування 

їжі, оснащеними побутовою технікою, кімнатами для самопідготовки 

студентів. Кімнати (2-х, 3-х і 4-х-місні) облаштовані шафами, тумбочками, 

ліжками, столами, стільцями, холодильниками та ін.

У першу чергу в гуртожиток поселяються студенти-сироти, інваліди, 

студенти-чорнобильці, напівсироти із багатодітних та малозабезпечених 

сімей, студенти, у яких важке матеріальне становище.

Коледж має їдальню площею 341,4 кв. м на 180 посадочних місць, де 

забезпечуються безкоштовним харчуванням студенти-сироти, які 

знаходяться на повному державному утриманні, та студенти, що перебувають 

під опікою.

Наявні будівлі та споруди відповідають санітарно-технічним вимогам.

Експертна комісія встановила, що матеріально-технічне забезпечення 

Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського 

відповідає вимогам щодо ефективної організації та проведення навчально-
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виховного процесу.

7. Якість підготовки та використання випускників 

спеціальності 5.03040101 «Правознавство»

Якість підготовки випускників проаналізовано з опорою на результати 

випуску у 2013, 2014, 2015 роках, результати виконання комплексних 

контрольних робіт, курсових робіт і результати передакредитаційної сесії, 

відгуки керівників освітніх установ, де працюють або проходять практику 

випускники вказаної спеціальності.

У 2013, 2014, 2015 роках випущено відповідно 67, 69, 54 студенти 

спеціальності 5.03040101 «Правознавство». Переважна більшість 

випускників показали грунтовні знання, що дає можливість їм продовжити 

навчання в ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації. Вони вирізнялися творчим 

мисленням, самостійністю, неординарним підходом до вирішення 

проблемних ситуацій та високими показниками в навчанні. Працюють за 

спеціальністю відповідно 26 (48,2 %), 24 (46,5 %) і ЗО (48,7 %) випускників.

Аналіз висновків державних екзаменаційних комісій та результати 

вивчення рівня підготовки випускників указаної спеціальності свідчать, що 

педагогічний колектив Коледжу чітко визначив основні завдання для якісної 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і 

цілеспрямовано реалізує їх у практичній роботі. Випускники Коледжу мають 

достатній рівень теоретичної підготовки, уміють висловити власну позицію з 

окремих проблем. Спостерігається динаміка зростання якості знань із кожної 

дисципліни, винесеної на державну атестацію.

Перевірка показала, що моніторинг знань студентів здійснюється через

Голова експертної комісії
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систему виконання контрольних робіт переважно поточного і підсумкового 

виду з урахуванням репродуктивного, реконструктивного і творчого рівнів 

професійної діяльності майбутніх фахівців. Проведення екзаменів та заліків 

здійснюється в усній і письмовій формах. Результати екзаменаційних сесій 

регулярно обговорюються на засіданнях циклових комісій, педагогічної, 

адміністративної, методичної рад коледжу.

Відповідно до встановлених вимог упродовж експертизи шляхом 

проведення комплексних контрольних робіт здійснено контрольний замір 

залишкових знань студентів: із циклу дисциплін гуманітарної та соціально- 

економічної підготовки -  з основ філософських знань, основ економічної 

теорії; із циклу дисциплін математичної, природничо-наукової підготовки -  з 

основ інформатики та обчислювальної техніки, теорії держави і права, із 

циклу дисциплін професійної та практичної підготовки -  з конституційного 

права України, цивільного права, цивільного процесу.

У результаті експертної перевірки виконання студентами комплексних 

контрольних робіт отримано такі показники:

цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки: 

успішність -  100 %; якість -  68,5 %;

цикл дисциплін математичної, природничо-наукової підготовки: 

успішність -  100 %; якість -  75,9 %;

цикл дисциплін професійної та практичної підготовки: 

успішність -  100 %; якість -  68,1 %.

Порівнюючи показники навчальних досягнень студентів за 

результатами акредитаційного самоаналізу та експертної перевірки, комісія 

встановила середню розбіжність в оцінці в межах допустимих норм.

Голова експертної комісії
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Вибіркова перевірка членами комісії контрольних робіт, виконаних 

попередньо та під час акредитаційної експертизи, склала приємне враження 

від рівеня теоретичної підготовки та уміння висловити власну позицію.

Аналіз матеріалів акредитаційної справи спеціальності 5.03040101 

«Правознавсто», вивчення стану кадрового, навчально-методичного та 

матеріально-технічного забезпечення, проведення контрольних замірів знань 

студентів під час роботи експертної комісії засвідчують, що діяльність 

вищого комунального навчального закладу «Барський гуманітарно- 

педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» відповідає вимогам і 

критеріям акредитації підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст».

За результатами акредитаційної експертизи комісія вважає за необхідне 

висловити рекомендації:

1. Нарощувати науковий потенціал навчального закладу шляхом

кандидатських дисертації:

2 . Продовжувати роботу щодо видання навчальних підручників, 

посібників і методичних рекомендацій на електронних носіях.

3. Здійснювати поповнення бібліотечного фонду новітньою

спеціалізованою літературою.

Експертна комісія Міністерства освіти і науки України вважає за 

можливим акредитувати у Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені 

Михайла Грушевського спеціальность:

8. Висновки та пропозиції

удосконалення педагогічної майстерності, магістерських робіт і

Загальний висновок:

Голова експертної комісії
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5.03040101 «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст» із ліцензійним обсягом прийому 75 (сімдесят п’ять) осіб для денної 

форми навчання та 30 (тридцять) осіб заочної форми навчання.

Голова експертної комісії: 0 

Член експертної комісії:

З висновками ознайомлений: 

Директор

Барського гуманітарно-педагог; 

імені Михайла Грушевсько

В.І. Шакун

В.Ц. Посудевський

Н. Савчук

Голова експертної комісії у  І) В.І. Шакун
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Таблиця відповідності показників спеціальності 5.03040101 

«Правознавство» з галузі знань 0304 «Право» нормативам і вимогам
• • і • •   • •акредитації за освітньо-кваліфікаціиним рівнем «молодшии спеціаліст» 

Барського гуманітарно-педагогічного коледжу 

імені Михайла Грушевського

Назва показника 
(нормативу)

Норма
тивний
рівень

Фактичний
рівень

Відхи
лення

1
1. Загальні вимоги

1.1. Концепція діяльності за заявленим 
напрямом (спеціальністю), погоджена з 
Радою міністрів АРК, обласною, Київською, 
Севастопольською міською державною 
адміністраціями__________________________

+

1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна 
форма навчання / заочна форма навчання) 75/50 75/50

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1. Частка науково-педагогічних
працівників з науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин соціально- 
гуманітарного циклу дисциплін навчального 
плану спеціальності (% від кількості годин)
у тому числі, які працюють у навчальному 
закладі за основним місцем роботи_________
2.2. Частка науково-педагогічних працівни
ків з науковими ступенями та вченими 
званнями, які забезпечують викладання 
лекційних годин фундаментального циклу 
дисциплін навчального плану спеціальності 
(% від кількості годин) (за винятком 
військових навчальних дисциплін)_________
у тому числі, які працюють у навчальному 
закладі за основним місцем роботи______

Голова експертної комісії В. І. Шакун
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з них:
докторів наук або професорів (при 
розрахунку частки докторів наук, 
професорів дозволяється прирівнювати двох 
кандидатів наук, доцентів, які мають стаж 
безперервної науково-педагогічної роботи в 
навчальному закладі не менше 10 років, а 
також є авторами (співавторами) 
підручників, навчальних посібників з 
грифом Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України, або монографій, до 
одного доктора наук або професора)

- - -

2.3. Частка науково-педагогічних працівни
ків з науковими ступенями та вченими 
званнями, які забезпечують викладання 
лекційних годин фахових дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від 
кількості годин)

- - -

у тому числі, які працюють у навчальному 
закладі за основним місцем роботи

- - -

з них:
докторів наук або професорів (при 
розрахунку частки докторів наук, 
професорів дозволяється прирівнювати двох 
кандидатів наук, доцентів, які мають стаж 
безперервної науково-педагогічної роботи в 
навчальному закладі не менше 10 років, а 
також є авторами (співавторами) 
підручників, навчальних посібників з 
грифом Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України, або монографій, до 
одного доктора наук або професора)

- - -

2.4. Частка педагогічних працівників вищої 
категорії, які викладають лекційні години 
дисциплін навчального плану спеціальності 
та працюють у навчальному закладі за 
основним місцем роботи (% від кількості 
годин для кожного циклу дисциплін 
навчального плану):
- цикл гуманітарної та соціально- 

економічної підготовки 
База 11 класів (2 роки 10 місяців) 
База 9 класів (3 роки 10 місяців)

25 91,2
90,0

+66,2
+65,0

- математичної та природничо-наукової 25 37,7

Голова експертної комісії /іС/Л  ̂ /  В. І. Шакун
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підготовки 
База 11 класів (2 роки 10 місяців) 
База 9 класів (3 роки 10 місяців)

37,3
+12,7
+12,3

- цикл професійної та практичної 
підготовки
База 11 класів (2 роки 10 місяців) 
База 9 класів (3 роки 10 місяців)

25 58,9
59,3

+33,9
+34,3

2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з 
фундаментальної підготовки

+ +

2.6. Наявність кафедри зі спеціальної 
(фахової) підготовки, яку очолює фахівець 
відповідної науково-педагогічної спеціаль
ності:

- -

доктор наук або професор - -

кандидат наук, доцент - -

3. Матеріально-технічна база
3.1. Забезпеченість лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, устаткуванням, 
необхідним для виконання навчальних 
програм (у % від потреби)

100 100

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком 
(у % від потреби) 70 86,5 + 16,5

3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць 
на 100 студентів (крім спеціальностей, які 
належать до галузей знань 0102 «Фізичне 
виховання, спорт і здоров’я людини» і 0202 
«Мистецтво», крім спеціальності «Дизайн»)

6 7,5 +1,5

3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць 
на 100 студентів (для спеціальностей, які 
належать до галузей знань 0102 «Фізичне 
виховання, спорт і здоров’я людини» і 0202 
«Мистецтво», крім спеціальності «Дизайн»)

- - -

3.5. Наявність пунктів харчування + + -

3.6. Наявність спортивного залу + + -

3.7. Наявність стадіону або спортивного 
майданчика + + -

3.8. Наявність медичного пункту + + -

4. Навчально-методичне забезпечення
4.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної 
характеристики фахівця (у тому числі 
варіативної компоненти)

+ + -

4.2. Наявність освітньо-професійної 
програми підготовки фахівця (у тому числі

+ + -

^/^‘-71
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варіативної компоненти)
4.3. Наявність навчального плану, 
затвердженого в установленому порядку

+ + -

4.4. Наявність навчально-методичного 
забезпечення для кожної навчальної 
дисципліни навчального плану:
4.4.1. Навчальних і робочих навчальних 
програм дисциплін (% від потреби)

100 100

4.4.2. Планів семінарських, практичних 
занять, завдань для лабораторних робіт (% 
від потреби)

100 100 -

4.4.3. Методичних вказівок і тематик 
контрольних, курсових робіт (проектів) 100 100 -

4.5. Наявність пакетів контрольних завдань 
для перевірки знань з дисциплін соціально- 
гуманітарної, фундаментальної та фахової 
підготовки (% від потреби)

100 100 -

4.6. Забезпеченість програмами всіх видів 
практик (% від потреби) 100 100 -

4.7. Наявність методичних указівок щодо 
виконання дипломних робіт (проектів), 
державних екзаменів

+ + -

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної 
роботи студентів (у тому ЧИСЛІ 3 

використанням інформаційних технологій) 
(% від потреби)

100 100 -

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і 
вмінь студентів + + -

5. Інформаційне забезпечення
5.1. Забезпеченість студентів 
підручниками, навчальними посібниками, 
наявними у власній бібліотеці (% від 
потреби)

100 100 -

5.2. Співвідношення посадкових місць у 
власних читальних залах до загальної 
чисельності студентів (% від потреби)

3 12,3 +9,3

5.3. Забезпеченість читальних залів 
фаховими періодичними виданнями 3 13 + 10

5.4. Можливість доступу викладачів і 
студентів до Інтернету як джерела 
інформації:
- наявність обладнаних лабораторій
- наявність каналів доступу

+
+

+
+

Голова експертної комісії
І

І. Шакун
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6. Якісні характеристики підготовки
6.1. Умови забезпечення державної гарантії 
якості вищої освіти:
6.1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних 
дисциплін, годин, форми контролю (% від 
потреби)

100 100 -

6.1.2. Підвищення кваліфікації викладачів, 
які працюють у навчальному закладі за 
основним місцем роботи, за останні 5 років 
(% від потреби)

100 100 -

6.2. Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки викладачів) не менше
6.2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної 
та соціально-економічної підготовки
- успішно виконані контрольні завдання (% 
від потреби) 90 100 + 10

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні 
завдання (% від потреби) 50 68,5 +18,5

6.2.2. Рівень знань студентів з природничо- 
наукової (фундаментальної) підготовки
- успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні 
завдання (% від потреби) 50 75,9 +25,9

6.2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної 
(фахової) підготовки:
- успішно виконані контрольні завдання (% 
від потреби) 90 100 +10

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні 
завдання (% від потреби) 50 68,1 + 18,1

6.3. Чисельність викладачів, які працюють 
у навчальному закладі за основним місцем 
роботи, що обслуговують спеціальність, 
котрі займаються вдосконаленням 
навчально-методичного забезпечення, 
науковими дослідженнями, підготовкою 
підручників та навчальних посібників (% від 
потреби)

100 100 -

6.4. Наявність у структурі навчального 
закладу наукових підрозділів та результатів 
їх діяльності

- - -

Голова експертної комісії и В.І. Шакун
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6.5. Участь студентів у науковій діяльності 
(наукова робота на кафедрах та в 
лабораторіях; участь у наукових 
конференціях, конкурсах, виставках, 
профільних олімпіадах тощо)______________

Голова експертної комісії
Шакун Василь Іванович -  професор кафедри кримінального права 

Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор,

член-кореспондент Національної академії правових наук України;

Експерт
Посудевський Валерій Цезарович

С

(підпис)

ГОЛОВИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

«Правознавство» Державного вищого навчального закладу «Бердичівський 

коледж промисловості, економіки та права».

З експертними виснов

Директор коледжу:

25 лютого 2016 року

Голова експертної комісії

и

В. І. Шакун



Додаток 2

Порівняльна відомість 
результатів виконання комплексних контрольних робіт 
студентами спеціальності 5.03040101 «Правознавство» 

під час акредитаційної експертизи

№
з/п

Назви дисциплін, за 
якими проводився 

контроль

За результатами самоаналізу При перевірці експе зтної комісії
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К-сть
студентів % К-сть

студентів %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1 Основи
філософських знань

IV,
41-Ю 30 28 93,3 100 60,7 IV,

41-Ю ЗО 29 96,7 100 - 62,1 +1,4
2 Основи економічної 

теорії
III,

32-Ю 29 26 89,7 96,2 73,1 III,
32-Ю 29 28 96,6 100 +3,8 75 +1,9

Всього 59 54 91,5 98,1 66,9 59 57 96,6 100 +3,8 68,5 +2,4
2. Цикл математичної, природничо-наукової підготовки

1 Основи інформатики 
та обчислювальної 
техніки

III,
31-Ю 28 27 96,4 100 96,3 III,

31-Ю 28 27 96,4 100 - 88,8 -7,5

2 Теорія держави і 
права

III,
31-Ю 28 25 89,3 100 64 ПІ,

31-Ю 28 27 96,4 100 - 63 -1

Всього 56 52 92,9 100 80,2 56 54 96,4 100 - 75,9 -4,3
3. Цикл професійної та практичної підготовки

1 Конституційне 
право України

IV,
41-Ю 30 28 93,3 100 71,4 IV,

41-Ю 30 29 96,7 100 - 69 -2,4

2 Цивільне право Ш,
32-Ю 29 26 89,6 100 65,4 Ш,

32-Ю 29 28 96,6 100 - 64,3 -ІД

Голова експерт ної ком ісії (у и  В.І. Ш акун



3 Цивільний процес IV,
42-Ю 31 27 87,1 100 70,4 IV,

42-Ю 31 ЗО 96,8 100 - 70 -0,4

4 Кримінальне право IV,
41-Ю ЗО 29 96,7 100 65,5 IV,

41-Ю 30 29 96,7 100 - 69 +3,5

Всього 120 110 91,7 100 68,2 120 116 96,7 100 - 68,1 -0,1

Голова експертної комісії
Шакун Василь Іванович -  професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, доктор 

юридичних наук, професор, член-кореспондент. Національної академії правових наук України;

(підпис)

Експерт
Посудевський Валерій Цезарович -  голови циклової комісії «Правознавство» Державного вищого навчального закладу 

«Бердичівський коледж промисдовостЬейбйоміки та права».

З експертними

Директор коле

Голова експертної комісії



«Затверджую»
^Директор

Н. Савчук

« я 3 » /  ЮТ о її? 2016 р.

Додаток З

акун

« 2 3  » АіОТог^о 2016 р.

Г рафік
виконання комплексних контрольних робіт під час акредитаційної експертизи 

зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство»
Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського

Дата
проведення Група

Час
проведен

ня

Навчальна
дисципліна

Місце
проведен

ня
(ауд.)

Прізвище та 
ініціали 

викладача

Прізвище та 
ініціали експерта

23.02.16 41-Ю II пара
930-Ю50

Основи
філософських знань 207 Харитонова І.В. Посудевський В.Ц.

23.02.16 32-Ю III пара
11°°-1220

Основи економічної 
теорії 103 Лемпій О.В. Посудевський В.Ц.

24.02.16 31-Ю II пара
930-Ю50

Основи інформатики 
та обчислювальної 
техніки

303 Ляхнович Н.О. Посудевський В. Ц.

23.02.16 31-Ю IV пара
1300-1420

Теорія держави і 
права 206 Слугоцька В.М Посудевський В.Ц.

24.02.16 41-Ю III пара
П°°-\220

Конституційне право 
України 206 Швець Л.В. Посудевський В.Ц.

24.02.16 32-Ю IV пара
13°°-1420 Цивільне право 206 Шмирко Г.О. Посудевський В.Ц

25.02.16 42-Ю II пара
930-Ю50 Цивільний процес 206 Юзько Т.М. Посудевський В.Ц.

25.02.16 41-Ю III пара
П°°-1220 Кримінальне право 206 Бурятинська Н.І. Посудевський В.Ц.

Заступник директора 
з навчально-організаційної роботи




