
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 
про результати проведення акредитаційної експертизи 

з підготовки молодших спеціалістів

Заклад освіти: Відокремлений підрозділ «Коледж Харківського економіко- 
правового університет у формі ТОВ»
Спеціальність: 5.03040101 «Правознавство»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Молодший спеціаліст»

Відповідно до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, 
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року 
№ 978, та згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про 
проведення акредитаційної експертизи» від 7 квітня 2017 року № 551-А у 
Відокремленому підрозділі «Коледж Харківського економіко-правового 
університет у формі ТОВ» безпосередньо експертною комісією у складі:

Голова комісії: Логвиненко Микола Іванович -  доцент кафедри 
адміністративного, господарського права та фінансово- 
економічної безпеки Сумського державного 
університету, кандидат юридичних наук, доцент;

Член комісії: Скляренко Юлія Миколаївна -  заступник директора
з навчальної роботи Новомосковського кооперативного 
коледжу економіки та права ім. С.В. Литвиненка 
Дніпропетровської облспоживспілки, викладач вищої 
категорії.

у період з 12 квітня по 14 квітня 2017 року розглянула подані матеріали на 
експертизу Відокремленим підрозділом «Коледж Харківського економіко- 
правового університет у формі ТОВ» та проведено на місці перевірку 
відповідності державним акредитаційним вимогам стану кадрового, навчально- 
методичного, матеріального та організаційного забезпечення підготовки 
фахівців зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство» освітньо- 
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Висновки підготовлені на підставі аналізу:
- матеріалів акредитаційної справи зі спеціальності 5.03040101 

«Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», 
поданої Відокремленим підрозділом «Коледж Харківського економіко- 
правового університет у формі ТОВ»;

- відповідності встановленим законодавством вимогам щодо навчально- 
методичного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення спеціальності;

- фактичного стану навчальних приміщені, кабінетів та лабораторій;
навчально-методичного забезпечення навчального процесу та 

організації навчальної, методичної, виховної і профорієнтаційної роботи;
- контрольних замірів знань студентів за ККР з дисциплін циклів 

професійної, гуманітарної, соціально-економічної та практичної підготовки;
- звітів про проходження навчальної практик.
За результатами проведеної роботи експертна комісія встановила 

наступне:
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1. Загальна інформація про Харківський економіко-правовий 
університет у формі ТОВ та Коледж як структурний підрозділ ХЕПУ

Харківський економіко-правовий університет у формі ТОВ (надалі -  
Університет) є вищим навчальним закладом приватної форми власності, 
заснований 21 квітня 1999 року.

Університет є багатопрофільним вищим навчальним закладом, який 
проводить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та 
кваліфікації гуманітарних, економічних напрямів науки, проводить 
фундаментальні та прикладні наукові дослідження, має розвинуту 
інфраструктуру, відповідний рівень кадрового і матеріально-технічного 
забезпечення, сприяє поширенню наукових знань та здійснює культурно- 
просвітницьку діяльність.

Університет має статус самоврядного (автономного) вищого закладу 
освіти, який в межах компетенції, наданої законами та іншими нормативно- 
правовими актами України, самостійно вирішує питання підготовки фахівців, 
виховання національно свідомої інтелігенції, проведення актуальних 
досліджень проблем юридичної та інших галузей науки й впроваджує отримані 
результати у практику.

Харківський економіко-правовий університет очолює президент Орлов 
Павло Іванович, кандидат юридичних наук, професор.

Павло Іванович Орлов -  вчений-юрист, фахівець в галузі кримінального 
права, академік Інженерної академії України, професор, генерал-майор міліції, 
Президент Харківського економіко-правового університету, громадський і 
політичний діяч.

Загалом за період наукової діяльності Орлов П.І. підготував більше ніж 
150 наукових праць, у тому числі кілька авторських монографій: «Основи 
держави і права», «Основи правознавства», «Фінансова діяльність 
підприємств», «Протидія економічній злочинності» тощо. Брав активну участь 
у роботі редакційних колегій таких наукових періодичних видань, як «Вісник 
Національного університету внутрішніх справ», «Вища школа» та інші. Орлов 
П.І. входив до складу Спеціалізованої вченої ради Харківського національного 
університету внутрішніх справ, де під його науковим керівництвом захищено 
14 кандидатських дисертацій.

Орлов П.І. нагороджений багатьма відзнаками України та МВС України. 
Він удостоєний вищої відзнаки МВС України «Хрест Слави». За плідну 
наукову та науково-організаторську діяльність йому присвоєно почесне звання 
«Заслужений юрист України».

Коледж Харківського економіко-правового університету у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю (далі - Коледж) є організаційним і 
навчальним відокремленим підрозділом «Харківського економіко-правового 
університету» у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Коледж має статус відокремленого підрозділу Університету без прав 
юридичної особи. Код ЄДРПОУ ВП: 398'лс',г,г'
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Коледж створено на підставі Протоколу загальних зборів учасників 
Університету від 11 травня 2015 року та діє у відповідності до законодавства 
України, зокрема Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про 
освіту», Статуту Університету, Положення про Відокремлений підрозділ 
«Коледж Харківського економіко-правового університету у формі ТОВ, наказів, 
розпоряджень, інших документів Університету.

Коледж діє на підставі ліцензій АЕ № 636726 від 19.06.2015, АА 
№ 214778 від 28.03.2015 та надає освітні послуги особам для здобуття освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст спеціальності 5.03040101 
«Правознавство» за денною формою навчання на базі повної загальної 
середньої освіти та на основі базової загальної середньої освіти (з одночасною 
видачею атестата про повну загальну середню освіту та диплому молодшого 
спеціаліста встановленого зразка) з наступним навчанням зі спеціальності у 
вищому навчальному закладі.

Коледж зареєстрований за адресою: 61009, м. Харків, вул.
Драгомирівська, 4, кімната 1. Навчально-матеріальна база Коледжу знаходиться 
на території Харківського економіко-правового університету за адресою: 61080, 
м. Харків, пр. Гагаріна 187. Для забезпечення навчального процесу в Коледжі, 
відповідно до наказу президента ХЕПУ «Про закріплення аудиторного фонду», 
було виділено аудиторний фонд, який налічує 10 приміщень.

Організація та проведення освітнього процесу в Коледжі регламентується 
Положенням про організацію освітнього процесу у Відокремленому підрозділі 
«Коледж Харківського економіко-правового університету у формі ТОВ», 
затвердженим Вченою радою Університету від 15.10.2015 р. (протокол № 3) та 
введеним в дію наказом президента від 19.10.2015 р. № 153а.

Освітній процес організується з урахуванням можливостей сучасних 
інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, 
гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, 
професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально- 
культурній сфері, в галузях виробництва, обслуговування, технологій, системах 
управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Для забезпечення навчально-виховного процесу в Коледжі створено дві 
випускові циклові комісії:

- циклова комісія з гуманітарних та фундаментальних дисциплін;
- циклова комісія з дисциплін професійної підготовки.
В Університеті та Коледжі створено потужну корпоративну комп’ютерну 

мережу, яка об'єднує 150 комп'ютерів. На кожний комп'ютер виведений сервіс 
не тільки інформаційно-управляючої системи університету та коледжі в межах 
прав доступу до певних даних та операцій, а й сервіс мережі Internet, а також 
ресурсів внутрішнього інформаційного сховища на Intranet сервері.

Наказом президента директором Відокремленого підрозділу «Коледж 
Харківського економіко-правового університету у формі ТОВ» призначено 
Вапсву Юрія Альфонсасовича.

Юрій Альфонсасович Вапсва -  вчений-юрист, фахівець у галузі 
кримінального права. З 1996 по 2012 роки -працював на педагогічних та
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адміністративних посадах у Харківському національному університеті 
внутрішніх справ.

У 2000 році успішно захистив дисертацію за темою «Помилка у змісті 
суб’єктивної сторони складу злочину».

З 2006 року Вапсва Ю.А. працював на посаді заступника начальника 
кафедри кримінального права та кримінології Харківського національного 
університету внутрішніх справ.

У 2011 році рішенням Вищої Атестаційної Комісії Ю.А. Вапсві 
присвоєно звання доцента.

Має більше 27 публікацій наукового та навчально-методичного 
характеру.

Під його керівництвом захищено дві кандидатські дисертації.
Висновок: відокремлений підрозділ «Коледж ХЕПУ у формі ТОВ» 

має всі необхідні установчі документи та правові підстави для здійснення 
освітньої діяльності відповідно до чинного законодавства України. Надана 
Коледжем інформація акредитаційної справи зі спеціальності є 
достовірною. Перелік і зміст установчих документів відповідає чинним 
вимогам.

2. Формування контингенту студентів
Формування контингенту студентів здійснюється відповідно до плану 

діяльності з професійної орієнтації, який щорічно розробляється та включає 
заходи щодо залучення до навчання в Коледж найбільш підготовлених, 
професійно-орієнтованих представників молоді, які є зацікавленими в 
одержанні юридичної професії.

З метою формування контингенту студентів Відокремленого підрозділу 
«Коледж Харківського економіко-правового університету у формі ТОВ» 
проводилась інформаційна та профорієнтаційна робота серед випускників шкіл 
м. Харкова, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської областей. 
Ця робота проводилась силами науково-педагогічного та допоміжного 
персоналу університету, які виїжджали у відрядження в регіони України, 
студентами, які виїжджали на місця їх постійного мешкання, під час 
проходження практики та на канікули.

Робота по формуванню контингенту студентів забезпечується 
різноманітними формами та методами, а саме: інформування майбутніх 
абітурієнтів та їх батьків про коледж в цілому, тобто про умови прийому та 
навчання в коледжі; використання соціальних мереж в інформуванні майбутніх 
абітурієнтів; використання сайту університету (http://hepu.edu.ua) з 
відображеною на ньому інформацією про коледж; агітація у місті, регіоні та 
інших областях; проведення Дня відкритих дверей за участю адміністрації, 
викладачів та студентів; використання місцевих засобів масової інформації для 
проведення прямого ефіру з керівниками, викладачами та студентами 
навчального закладу, з метою ознайомлення з системою роботи коледжу, 
можливостями застосування отриманої професії на ринку праці; проведення 
зустрічей з випускниками минулих ' ди
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тощо.
Для прийому в коледж Харківського економіко-правового університету 

студентів, наказом президента щорічно створювалась приймальна комісія, 
розроблялися та затверджувалися «Положення про приймальну комісію» та 
«Правила вступу до Відокремленого підрозділу «Коледж Харківського 
економіко-правового університету у формі ТОВ». В результаті роботи 
приймальної комісії до коледжу було прийнято студентів за спеціальністю 
«Правознавство» у 2016 році -  24 особи. Вступ за спеціальністю 5.03040101 
«Правознавство» здійснювався на 1 курс (на основі базової загальної середньої 
освіти) за вступними іспитами з наступних дисциплін: «Українська мова та 
література» (диктант), «Історія України» та на 2 курс (на базі повної загальної 
середньої освіти) за результатами ЗНО з конкурсних предметів, визначених 
правилами вступу до Коледжу.

Варто відзначити, що на формування контингенту студентів коледжу, 
його якісний та кількісний склад суттєво впливають складна політична, 
економічна та демографічна ситуація в країні. Означені об’єктивні фактори 
враховуються керівництвом коледжу під час прогнозування набору студентів та 
визначення шляхів подолання наведених негативних явищ.

Під час організації та проведення занять в коледжі ХЕПУ відмічалися 
деякі особливості щодо контингенту студентів. Так частка студентів 
відраховувались з перших курсів за неуспішність, тому що вони не змогли 
перебудувати своє мислення з шкільної на вузівську систему навчання. На 
старших курсах частка студентів відраховувались за порушення дисципліни 
(пропуски занять, несвоєчасне виконання навчального плану та невиконання 
умов договору тощо).

Для збереження контингенту студентів коледжу ректоратом, директором 
коледжу, заступником директора коледжу, навчальним відділом, цикловими 
комісіями проводились наступні заходи:

- здійснювався контроль за відвідуванням та успішністю студентів. Зі 
студентами, які пропускали заняття без поважних причин, проводились 
виховна робота, здійснювалося інформування батьків про порушення 
дисципліни їх дітьми. Цикловими комісіями проводилось атестування студентів 
(не менше як 1 раз на семестр). Студенти, які мали пропуски занять та 
негативні оцінки, повинні були відпрацьовувати ці заняття під час консультацій 
на циклових комісіях (кафедрах);

-студенти, які добре навчалися, заохочувалися наказами президента, 
батькам надсилалися листи з подякою за виховання та навчання їх дітей.

Завдання та функції Коледжу визначаються головною стратегічною 
метою його розвитку -  формуванням спеціаліста, здатного вирішувати сучасні 
практичні завдання на високому професійному рівні, з використанням набутих 
знань і навичок, із застосуванням комп’ютерних технологій. Окрім вирішення 
завдань навчальної роботи Коледж також забезпечує виховну функцію, 
формуючи у студента цілісну особистість, здатну до прийняття самостійних 
обґрунтованих рішень.

Голова експертної комісії



Показники формування контингенту студентів зі спеціальності, 

наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 
у Відокремленому підрозділі «Коледж Харківського економіко-правового університету 

у формі ТОВ» за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство»
______________ освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»______________
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№
з/п Показник

Роки
2013/2014

н.р.
2014/2015

н.р.
2015/2016

н.р.
2016/2017

н.р.
1 2 3 4 5 6
1. Ліцензований обсяг підготовки (осіб) 60 60 60 60
2. Прийнято на навчання (1 курс), всього (осіб)

• денна форма
• в т.ч. за держзамовленням:

40
40

21
21

29
29

24
24

• заочна форма
• в т.ч. за держзамовленням

- - - -

• нагороджених медалями, або тих, що 
отримали диплом з відзнакою

- - - -

• таких, які пройшли довгострокову 
підготовку І профорієнтацію - - -

• зарахованих на пільгових умовах; - - -
• з якими укладені договори на підготовку - - -

3. Подано заяв на одне місце за формами 
навчання 
• денна;

1 0,4 0,5 0,4

Інші форми навчання: 
• заочна - - - -

4. Конкурс абітурієнтів на місця 
держзамовлення 
• денна форма

- - - -

Інші форми навчання: 
• заочна - - - -

5. Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації, прийнятих на скорочений термін 
навчання на 
• денну форму

- - - -

• інші форми (заочна форма) - - - -

Висновок: встановлено, що відокремлений підрозділ «Коледж 
ХЕПУ у формі ТОВ» дотримується ліцензованих обсягів прийому, 
створена система профорієнтаційної роботи сприяє формуванню якісного 
складу студентів та забезпечує виконання плану прийому у межах 
ліцензійних обсягів за денною формою навчання.
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3. Зміст підготовки фахівців
Підготовка фахівців у Коледжі регламентується Галузевим стандартом: 

освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ), освітньо-професійною 
програмою (01Ш), засобами діагностики якості освіти та розробленими 
навчальними планами. Цей стандарт визначає професійне призначення та 
умови використання випускників вищих навчальних закладів у вигляді переліку 
первинних посад, виробничих функцій і типових завдань діяльності; вимоги до 
державної атестації якості освітньої та професійної підготовки випускників 
вищих навчальних закладів; відповідальність за якість освітньої та професійної 
підготовки випускників.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика за спеціальністю 5.03040101 
«Правознавство» підготовлена фахівцями університету відповідно до вимог 
Міністерства освіти і науки України і затверджена президентом Харківського 
економіко-правового університету.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика визначає сфери та об'єкти 
діяльності молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.03040101
«Правознавство», їх компетенцію та професійне призначення, освітньо- 
професійні вимоги до випускників, вимоги до знань та умінь за дисциплінами, 
передбаченими навчальним планом.

ОКХ використовується під час розробки навчально-методичної 
документації (навчальних планів, робочих навчальних програм навчальних 
дисциплін, тематичних (комплексних тематичних) планів.

Освітньо-професійна програма за спеціальністю 5.03040101
«Правознавство» підготовлена фахівцями університету у відповідності з 
вимогами Міністерства освіти і науки України і затверджена президентом 
Харківського економіко-правового університету.

Освітньо-професійна програма визначає перелік дисциплін,
спеціальності та анотації їх змісту, порядок Державної атестації фахівця, 
нормативні терміни їх навчання. Вона регламентує нормативний зміст 
навчання, варіативну компоненту змісту навчання та зміст практичної 
підготовки. її нормативна частина повністю співпадає зі стандартом ОПП 
підготовки молодшого спеціаліста з галузі знань 0304 «Право» за спеціальністю
5.03040101 «Правознавство».

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» провідними фахівцями 
(робочою групою) Харківського економіко-правового університету та 
Відокремленого підрозділу «Коледж Харківського економіко-правового 
університету у формі ТОВ» розроблена освітньо-професійна програма 
підготовки молодших спеціалістів (молодших бакалаврів), що визначає:

- вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 
програмою;

- перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення 
(структурно-логічна схема);

- кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми;
- очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен 

оволодіти здобувач вищої освіти.

Голова експертної комісії
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Освітня програма використовується під час:
- проведення ліцензійної експертизи на провадження освітньої 

діяльності за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, інспектуванні 
освітньої діяльності за спеціальністю;

- розроблення навчального плану, програм навчальних дисципліні і 
практик;

- розроблення засобів діагностики якості вищої освіти;
- визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації;
- професійної орієнтації здобувачів вищої освіти.
Організація та проведення освітнього процесу в Коледжі 

регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у 
Відокремленому підрозділі «Коледж Харківського економіко-правового 
університету у формі ТОВ», затвердженим Вченою радою Університету від
15.10.2015 р. (протокол № 3) та введеним в дію наказом президента від
19.10.2015 р. № 153а.

Організація освітнього процесу здійснюється навчальними підрозділами 
коледжу: цикловими комісіями. Для забезпечення навчально-виховного
процесу в Коледжі створено дві випускові циклові комісії:

- циклова комісія з гуманітарних та фундаментальних дисциплін;
- циклова комісія з дисциплін професійної підготовки.
Основним нормативним документом, що визначає організацію 

освітнього процесу в конкретному напрямку освітньої або кваліфікаційної 
підготовки, є навчальний план зі спеціальності.

Навчальний план підготовки фахівців складено за типовою формою 
відповідно до чинної освітньо-професійної програми. Він включає комплекс 
нормативних дисциплін та дисциплін за вибором студентів. Навчальний план 
погоджено і затверджено в установленому порядку.

Навчальні програми дисциплін розроблені згідно з вимогами 
відповідних освітньо-професійних програм (01111) підготовки фахівців та 
навчальних планів. Програми навчальних дисциплін містять відповідні 
змістовні модулі, які забезпечують формування певних компетентностей, 
зазначених в ОПП, загальний обсяг дисциплін та вид підсумкового контролю.

Викладачами розроблені по кожній навчальній дисципліні навчальні 
програми -  нормативні документи, що визначають роль і місце навчальних 
предметів у системі підготовки фахівців, цілі його вивчення, перелік тем 
навчального матеріалу, форми організації навчання.

Програми навчальної дисципліни розроблено з метою забезпечити 
цілісне оволодіння навчальним матеріалом, необхідним для успішного 
виконання професійної діяльності, запобігти можливому дублюванню, 
урахувати міжпредметні зв'язки, визначаючи послідовність вивчення 
навчальних предметів.

Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної 
програми підготовки, на підставі навчальної програми дисципліни та 
навчального плану складається робо

Голова експертної комісії М.І. Логвиненко



З усіх дисциплін навчальних планів в наявності є робочі програми в 
необхідній кількості. Робочі програми містять мету та завдання дисципліни, 
анотацію дисципліни, перелік знань та вмінь студентів, тематичний план, теми 
семінарських, лабораторних та практичних занять, питання для самостійної 
роботи студентів, тематику контрольних робіт, перелік контрольних запитань, 
критерії оцінок, перелік рекомендованої літератури.

Робоча програма розробляється на термін дії навчального плану і 
повністю оновлюється у випадку: зміни державних стандартів освіти; 
впровадження нової навчальної технології; зміни нормативних документів 
(законів, положень, актів, кодексів тощо).

Поточні зміни до робочої програми вносяться щорічно до початку 
нового навчального року при зміні або уточненні системи контролю та 
оцінювання знань, планів практичних та семінарських занять, тематики 
курсових проектів, робіт, рефератів тощо. Робоча програма затверджується на 
засіданні циклової комісії (кафедри).

Експертна комісія перевірила організацію навчального процесу в 
групі ДПК-41/13, яка навчається за навчальним планом 2013 р. затвердження, 
та встановила, що організація освітнього процесу здійснюється відповідно до 
Закону України «Про вищу освіту» та Положення про організацію освітнього 
процесу у Відокремленому підрозділі «Коледж Харківського економіко- 
правового університету у формі ТОВ», затвердженим Вченою радою 
Університету від 15.10.2015 р. (протокол № 3) та введеним в дію наказом 
президента від 19.10.2015 р. № 153а {розклад занять додається).

Висновок: комісією встановлено, що зміст підготовки фахівців зі 
спеціальності 5.03040101 «Правознавство» відповідає державним 
акредитаційним вимогам.

4. Кадрове забезпечення
В Університеті та Коледжі велика увага приділяється якісному 

формуванню науково-педагогічного та педагогічного персоналу. Підбір і 
прийом на роботу в коледж викладацького складу здійснюється на конкурсній 
основі, відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю, Закону 
України «Про вищу освіту» та Положення про проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Харківського 
економіко-правового університету та укладання з ними трудових договорів 
(контрактів).

У коледжі для забезпечення освітнього процесу створено 2 випускові 
циклові комісії: випускова циклова комісія з гуманітарних та фундаментальних 
дисциплін та випускова циклова комісія з дисциплін професійної підготовки, 
які відповідають за підготовку та випуск кваліфікованих спеціалістів. Науково- 
педагогічний та педагогічний склад випускових циклових комісій Коледжу 
включає фахівців, які мають досвід педагогічної діяльності в вищому закладі, 
роботи на підприємствах, в органах управління, комерційних організаціях. 
Загальна чисельність науково-педагогічного та педагогічного складу становить 
20 співробітників, із них шатних -  18 ос;^

Голова експертної комісії
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Педагогічний (науково-педагогічний) персонал налічує:
- докторів, професорів -  1;
- кандидатів наук, доцентів -  13;
- старших викладачів, викладачів -  6, в т. ч. викладачі вищої категорії (2 

особи).
Навчальні заняття у коледжі проводять викладачі вищої категорії та 

викладачі кафедр університету за внутрішнім сумісництвом. Усі викладачі 
мають вищу освіту, яка відповідає навчальним дисциплінам, що вони 
викладають; мають досвід педагогічної роботи, володіють передовими 
методами і технологіями підготовки молодших спеціалістів та постійно 
працюють над підвищенням кваліфікації і якості викладання.

Викладацький склад коледжу постійно оновлює професійні та науково- 
методичні знання, професійну мобільність та адаптацію до змін в суспільно- 
економічній сфері, використовує у навчальному процесі інноваційні педагогічні 
й інформаційні технології.

Для удосконалення методики проведення занять, розповсюдження 
передового досвіду роботи педагогічної праці, викладачі проводять відкриті, 
показові та пробні заняття, на які залучаються фахівців інших ВНЗ та 
роботодавці.

Для обміну досвідом навчально-виховної роботи викладачами 
поводяться взаємні відвідування занять, на яких висловлюються побажання 
щодо вдосконалення методики проведення занять.

Результати роботи науково-педагогічних та педагогічних працівників 
оцінюються за допомогою рейтингової системи.

Розрахунок кадрової забезпеченості зі спеціальності 5.03040101 
«Правознавство»:

1. Цикл соціально-гуманітарної підготовки:
- кількість та частка науково-педагогічних працівників з науковими 

ступенями та/або вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних 
годин з навчальних дисциплін та працюють на постійній основі (осіб та %) -  6 
осіб, 84 %;

- кількість та частка педагогічних працівників вищої категорії, які 
викладають лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності та 
працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи (% від 
кількості годин) -  1 особа, 35 %.

2. Цикл професійно-орієнтованих (фундаментальних та фахових) 
дисциплін:

- кількість та частка науково-педагогічних працівників з науковими 
ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин 
з навчальних дисциплін та працюють на постійній основі (осіб та %) -  15 осіб,

- кількість та частка педагогічних працівників вищої категорії, які 
викладають лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності та 
працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи (% від 
кількості годин) -  1 особа, 4 %.
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На засіданнях циклових комісій (кафедр) постійно розглядаються 
питання відносно підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Експертна комісія перевірила наявність документів щодо підвищення 
кваліфікації науково-педагогічного та педагогічного персоналу циклових 
комісій та встановила, що за останні 5 років підвищення кваліфікації пройшли 
100 % викладачів згідно з планом, розробленим кафедрами та цикловими 
комісіями, який затверджений президентом університету (копія плану 
додається).

Висновок: експертна комісія встановила, що кадровий потенціал 
Коледжу ХЕПУ дозволяє здійснювати освітню діяльність із фахової 
підготовки фахівців за галуззю знань 0304 «Право» зі спеціальності
5.03040101 «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст».

5. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
Загальна площа власних та орендованих приміщень Коледжу 

Харківського економіко-правового університету складає 2301,7 м~, у т.ч.:
- навчально-матеріальна база Харківського економіко-правового 

університету знаходиться у м. Харкові за адресою пр. Гагаріна 187, загальна 
площа якої становить 4377,8 м2, в т. ч. площа приміщень, які використовує 
Коледж ХЕПУ для занять студентів (аудиторні приміщення, кабінети, лекційні 
зали, лабораторії тощо) складає 583 м2;

- для проживання студентів та молодих викладачів коледжу ХЕПУ 
орендовано житловий будинок, який розташований за адресою м. Харків, 
вул. Драгомирівська, 4. Загальна площа орендованих приміщень житлового 
будинку складає 810 м2 (130 місць);

- для проведення занять з фізичної підготовки студентів коледжу ХЕПУ 
орендовано спортивний комплекс, який розташований за адресою м. Харків, 
вул. Драгомирівська, 10. Загальна площа орендованих приміщень складає 
170,7 м2;

- студенти коледжу ХЕПУ мають можливість користуватися бібліотекою 
ХЕПУ, загальний фонд якої налічує 114620 примірників навчальної, наукової,
довідникової та іншої літератури. Загально площа бібліотеки складає 460 м2, у

• 2 • т.ч. площа читальних залів -  297,5 м (150 місць);
- для розташування циклових комісій коледжу ХЕПУ використовуються

• 2 • •приміщення площею 51,7 м . На цій площі знаходяться робочі місця викладачів
та співробітників допоміжного складу;

- площа адміністративних та службових приміщень коледжу ХЕПУ 
нараховує 48,3 м2;

- студенти коледжу ХЕПУ мають можливість користуватися їдальнею 
(буфетом) ХЕПУ, загальна площа якої складає 160 м2 (80 місць).

Для забезпечення навчального процесу в Коледжі, відповідно до наказу 
президента ХЕПУ «Про закріплення аудиторного фонду», було виділено 
аудиторний фонд, який налічує 10 приміщень, на 234 посадових місця,

'у 2  *загальною площею 583 м“, із них: аудиторій -  7 (площа -  322,5 м , місць - 142), 
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• • 2 • • лекційні зали -  2 (площа -  188,4 м“, місць - 80), комп'ютерні кабінети -  1
(площ а- 72,1 м2, місць -  12). Для інтенсифікації навчального процесу
використовуються технічні засоби навчання: персональні комп'ютери -  12,
телевізори -  3, відеомагнітофони -  1, відеокамери -  1, магнітофони -  1, засоби
проекційної техніки -  3 (персональні проектори -  Epson ЕВ-ЕХ та NEC) та
інші.

Для проведення освітньої діяльності Коледж має достатню кількість 
навчальних, адміністративних, службових, а також жилих приміщень, які 
необхідні для завершення циклу навчання.

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу відповідає 
вимогам, що пред'являються до нього. При цьому загальна площа аудиторного 
фонду, яка припадає на одного студента, складає 3,2 м .

Санітарно-технічний стан приміщень в цілому відповідає нормативу. Усі 
студенти та викладачі проходять інструктаж щодо дотримання вимог техніки 
безпеки та протипожежної безпеки.

Соціально-побудову сферу університету забезпечують житловий 
будинок для проживання студентів і молодих викладачів (згідно з вимогами 
100 % від загальної потреби) та пункти харчування (їдальня, буфети, кафе) що 
знаходяться у навчальному корпусі, спортивному комплексі та гуртожитку.

Акредитаційні матеріали, надані до МОН, містять відомості про 
кількість студентів, яка припадає на одне посадкове місце в їдальнях і 
буфетах (10 осіб). Експертна комісія перевірила наявні місця громадського 
харчування в ХЕПУ та з ’ясувала, що в акредитаційній справі, поданій до МОН, 
не було враховано пункти харчування (їдальні, буфети, кафе) розміщені на 
території спортивного комплексу та гуртожитку. З урахуванням наведених 
місць харчування відповідний показник кількості студентів, яка припадає на 
одне посадкове місце в їдальнях і буфетах, складає 5 осіб, що відповідає 
вимогам ДБНВ. 2.2.-3-97 (п. 3.78).

Висновок: експертна комісія встановила, що стан матеріально- 
технічної бази і її якість дозволяє Коледжу здійснювати заявлений 
ліцензований обсяг фахової підготовки. Для організації навчально- 
виховного процесу Коледж має достатню кількість навчальних, 
адміністративних, службових приміщень, які необхідні для завершення 
циклу навчання.

6. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення
Організація та проведення освітнього процесу в Коледжі 

регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у 
Відокремленому підрозділі «Коледж Харківського економіко-правового 
університету у формі ТОВ», затвердженим Вченою радою Університету від
15.10.2015 р. (протокол № 3) та введеним в дію наказом президента від
19.10.2015 р. № 153а.

Організація освітнього процесу здійснюється навчальними підрозділами 
коледжу: цикловими комісіями. Основним нормативним документом, що 
визначає організацію освітнього процесу в конкретному напрямку освітньої або
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кваліфікаційної підготовки, є навчальний план зі спеціальності.
Навчальний план підготовки фахівців складено за типовою формою 

відповідно до чинної освітньо-професійної програми. Він включає комплекс 
нормативних дисциплін та дисциплін за вибором студентів. Навчальний план 
погоджено і затверджено в установленому порядку.

Відповідно до попередньої експертизи поданих матеріалів Коледжем 
ХЕПУ акредитаційною комісією МОН зазначено, що у  навчальних планах 
відсутня інформація щодо їх затвердження на Вченій раді університету, 
тому експертна комісію звернулася до керівництва ХЕПУ з вимогою 
уточнити реквізити навчальних планів. Виконуюча обов ’язки секретаря 
вченої ради Горбунова В.В. надала витяги з протоколів засідань вченої ради 
ХЕПУ з інформацією про розгляд та затвердження навчальних планів з 
напряму підготовки 5.03040101 «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного 
рівня «молодший спеціаліст». Навчальним відділом враховано зауваження 
експертної комісії та внесено відповідні зміни до форми навчального плану, 
зокрема відомості про затвердження навчальних планів на вченій раді 
Університету.

Навчальні програми дисциплін розроблені згідно з вимогами відповідних 
освітньо-професійних програм (01111) підготовки фахівців та навчальних 
планів. Програми навчальних дисциплін містять відповідні змістовні модулі, 
які забезпечують формування певних компетентностей, зазначених в ОПП, 
загальний обсяг дисциплін та вид підсумкового контролю.

Викладачами розроблені по кожній навчальній дисципліні навчальні 
програми -  нормативні документи, що визначають роль і місце навчальних 
предметів у системі підготовки фахівців, цілі його вивчення, перелік тем 
навчального матеріалу, форми організації навчання.

Програми навчальної дисципліни розроблено з метою забезпечити 
цілісне оволодіння навчальним матеріалом, необхідним для успішного 
виконання професійної діяльності, запобігти можливому дублюванню, 
урахувати міжпредметні зв'язки, визначаючи послідовність вивчення 
навчальних предметів.

Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної 
програми підготовки, на підставі навчальної програми дисципліни та 
навчального плану складається робоча навчальна програма.

З усіх дисциплін навчальних планів в наявності є робочі програми в 
необхідній кількості. Робочі програми містять мету та завдання дисципліни, 
анотацію дисципліни, перелік знань та вмінь студентів, тематичний план, теми 
семінарських, лабораторних та практичних занять, питання для самостійної 
роботи студентів, тематику контрольних робіт, перелік контрольних запитань, 
критерії оцінок, перелік рекомендованої літератури.

Робоча програма розробляється на термін дії навчального плану і 
повністю оновлюється у випадку: зміни державних стандартів освіти; 
впровадження нової навчальної технології; зміни нормативних документів 
(законів, положень, актів, кодексів тощо).

Поточні зміни до робочої прогр; ’ ку
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нового навчального року при зміні або уточненні системи контролю та 
оцінювання знань, планів практичних та семінарських занять, тематики 
курсових проектів, робіт, рефератів тощо. Робоча програма затверджується на 
засіданні циклової комісії (кафедри).

Для методичного забезпечення у Коледжі ХЕПУ розроблені методичні 
комплекси з усіх навчальних дисциплін, які включають:

- навчальні програми, робочі навчальні програми, програми 
проходження практик;

- інструктивно-методичні матеріали щодо проведення практичних, 
семінарських робіт;

- тематики і методичні вказівки з виконання курсових та контрольних
робіт;

- контрольні завдання до семінарських та практичних занять;
- роздавальні матеріали з навчальних дисциплін, підручники, 

посібники;
- контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня 

засвоєння студентами навчального матеріалу (екзаменаційні білети, тестові 
завдання);

- методичні матеріали для самостійної роботи студентів.
Виконання навчальних та робочих навчальних програм за обсягом та

змістом контролюється і перевіряється головою циклової комісії та 
заступником директора коледжу.

Для забезпечення навчальних дисциплін, цикловими комісіями 
(кафедрами) готуються необхідні в друкованому та електронному вигляді 
методичні та дидактичні матеріали. Підготовлені в електронному вигляді 
матеріали передаються бібліотеці, де сформовано електрону бібліотеку, яка 
нараховує більше 9442 примірника навчально-методичної продукції.

Для удосконалення методики проведення занять, розповсюдження 
передового досвіду роботи педагогічної праці, викладачі проводять відкриті, 
взаємні, показові та пробні заняття, під час яких проходить взаємообмін 
думками, висловлюються побажання щодо удосконалення методики 
проведення занять.

Методичне забезпечення кожної дисципліни відповідає вимогам 
навчального плану та освітньо-професійної програми, ґрунтується на вимогах 
освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця і має 100 % забезпечення.

Студентам коледжу ХЕПУ надано можливість користуватися 
бібліотекою Харківського економіко-правового університету, яка є 
структурним підрозділом університету та здійснює інформаційне забезпечення 
навчального, освітнього і виховного процесів, науково-дослідної роботи. До 
послуг читачів -  абонемент навчальної літератури, зал каталогів, інформаційно- 
довідковий відділ, загальний читальний зал та медіазал, загалом на 150 робочих 
місць. Електронний каталог бібліотеки включає повну інформацію про фонди 
бібліотеки, у тому числі -  книжковий фонд бібліотеки, електронну базу 
аналітичних матеріалів з періодичних видань, повнотекстовий доступ до 
електронних колекцій.
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Обслуговування читачів бібліотеки здійснюється щоденно, крім 
суботи та неділі. Загальна площа бібліотеки складає 460 м2. Загальний 
бібліотечний фонд складає 114620 примірників.

Бібліотека ХЕПУ використовує в роботі електронні бази даних, в тому 
числі -  повнотекстових інформаційних ресурсів; електронний каталог; 
електронну реєстрацію видачі літератури; діє автоматизована система 
обслуговування читачів.

Студенти стовідсотково забезпечені навчальною літературою, виходячи 
з вимог ліцензування.

У приміщеннях бібліотеки студентам університету та коледжу, науково- 
педагогічного персоналу та викладачам надається доступ до електронних 
інформаційних ресурсів локального та віддаленого доступу, а саме:

- власних електронних ресурсів бібліотеки: Електронного каталогу; 
каталогу статей зі збірників наукових праць; політематичної бази даних статей 
з періодичних видань; бази даних праць вчених університету;

- цифрового репозитарію університету (створеного на базі Dspace);
- бази даних Верховної Ради України «Законодавство України»;
- Інформаційно-правової системи «Ліга-Закон»;
- до світових електронних інформаційних ресурсів під час безкоштовних 

тріал-доступів.
У медіазалі бібліотеки, крім спеціалізованих робочих місць для роботи з 

електронними ресурсами, користувачам надається можливість працювати з 
власними ноутбуками та користуватися безкоштовним Wi-Fi доступом до 
Інтернет.

Для студентів, науково-педагогічного персоналу університету та 
викладачів коледжу створено сайт електронної бібліотеки за гіперпосиланням 
http://library.hepu.edu.ua, який постійно оновлюється та містить посилання на 
нові підручники, навчальні посібники, фахові періодичні видання.

Під час попередньої експертної перевірки було встановлено, що в 
акредитаційній справі були відсутні відомості про фахові періодичні видання 
за 2017 p., які містяться у бібліотеці ХЕПУ. Вказане зауваження було усунено 
(табл. 2).
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Список
фахових періодичних видань у бібліотеці ХЕПУ 

з напряму підготовки 5.03040101 «Правознавство»

Таблиця 2

№ з/п Назва періодичного видання Роки
надходження

1. Актуальні проблеми економіки 2017
2. Вища школа 2017

3. Вісник Національної академії правових наук 
України

2017

4. Держава і право 2017
5. Підприємництво, господарство і право 2017
6. Право України 2017
7. Теорія і практика інтелектуальної власності 2017
8. Фінанси України 2017
9. Часопис Київського університету права 2017
10. Юридична наука 2017
11. Юридична Україна 2017

Висновок: навчально-методичне та інформаційне забезпечення підготовки 
фахівців зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство» (081 Право) 
відповідає державним вимогам з акредитації.

7. Якісна характеристика підготовки випускників
Експертна комісія оцінила рівень якості підготовки молодших 

спеціалістів спеціальності 5.03040101 «Правознавство» (081 Право) на підставі 
матеріалів самоаналізу та експертної перевірки залишкових знань студентів.

Контрольні заходи є необхідним елементом системи забезпечення якості 
освіти. Вони визначають відповідність рівня набутих студентами знань і умінь, 
сформованих компетентностей вимогам нормативних документі щодо вищої 
освіти і забезпечують своєчасне коригування навчального процесу.

Реалізація основних завдань контролю знань здобувачів вищої освіти у 
коледжі ХЕПУ досягається системними підходами до оцінювання чітко 
вимірюваних результатів навчання, комплексністю застосування різних видів 
контролю та формуванням очікуваних компетентностей, відповідно до 
Положення про організацію освітнього процесу у Відокремленому підрозділі 
«Коледж Харківського економіко-правового університету у формі ТОВ» та 
Положення про критерії оцінювання знань студентів.

У навчальному процесі коледжу використовуються такі види контролю: 
вхідний, поточний, рубіжний, підсумковий.

Важливу роль у поповненні і удосконаленні знань відіграє процес 
підготовки студентів до захисту курсових робіт, оскільки саме курсові роботи 
забезпечують засвоєння студентами вивченого матеріалу навчальних

Голова експертної комісії У  М.І. Логвиненко



дисциплін; розвивають уміння систематизувати та узагальнювати отриманні 
теоретичні знання з кожної дисципліни; уміння самостійно опрацьовувати та 
аналізувати прочитанні наукові джерела, уміння висловлювати свої думки та 
реалізовувати свої ідеї тощо. Студенти Коледжу згідно навчального плану 
виконують та захищають курсові роботи з дисципліни «Теорія держави і права» 
та з дисципліни «Цивільне право».

Успішність виконання курсових проектів (робіт) за останні роки не 
знижується і у середньому складає 100 % при середній якості 62 %.

Практична підготовка студентів коледжу є обов'язковим компонентом 
освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня.

Відповідно до навчального плану студенти 2 та 3 курсів проходять 
навчальну практику. Навчальна практика проводиться згідно з Положенням 
про проведення практики студентів Харківського економіко-правового 
університету та Відокремленого підрозділу «Коледж ХЕПУ у формі ТОВ».

Навчальна практика проводиться з метою закріплення і поглиблення 
набутих студентами теоретичних знань з адміністративного, цивільного, 
кримінального, трудового, екологічного права України, оволодіння сучасними 
методами, формами управлінської діяльності органів виконавчої влади, 
виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо 
застосовувати їх в практичній діяльності. Практику студенти проходять на 
підприємствах, установах та організаціях, які здійснюють юридичну діяльність 
(судові та правоохоронні органи, органи прокуратури, юридичні департаменти 
та відділи органів державної влади та місцевого самоврядування тощо). За 
результатами підсумкового контролю проходження практик якісна успішність 
становить 92 %.

У 2015/2016 навчальному році студенти успішно склали державні іспити та 
були випущені з Коледжу Харківського економіко-правового університету зі 
спеціальності 5.03040101 «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст», три з яких отримала диплом з відзнакою. Рівень 
успішності випускників при складанні державних іспитів упродовж останніх 
років залишається на достатньому рівні. Частка випускників, які склали 
державні іспити на «відмінно» та «добре» становила 52 %.

Для аналізу якості підготовки фахівців на 3-4 курсах експертною 
комісією були проведені комплексні контрольні роботи з гуманітарних, 
фундаментальних та професійно-орієнтованих (фахових) навчальних 
дисциплін. У результаті проведеного аналізу комісією встановлено, що 
випускники зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство» мають достатній 
рівень знань з циклів гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (якісна 
успішність складає 68 %), фундаментальних дисциплін (якісна успішність 
складає 65 %) та фахових дисциплін (якісна успішність складає 72 %), який 
відповідає державним вимогам.
Висновок: якість підготовки фахівців спеціальності 5.03040101
Правознавство» (081 Право) відповідає державним акредитаційним 
вимогам.
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Зведена відомість
про результати виконання комплексних контрольних робіт при перевірці експертною комісією 

Відокремленого підрозділу «Коледж Харківського економіко-правового університету у формі ТОВ» 
зі спеціальності 5.03040101 освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Таблиця 3.

№
з/п

Найменування
дисциплін

Шифр і 
назва 

напряму 
підготовки

Група Кількість
студентів

Викон>
КК

гвали
Э

Одержали оцінки при виконанні ККР Успішність,
%

Якість,
%

Кількість % «5» «4» «3» «2»
Кількість % Кількість % Кількість % Кількість %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

1. Філософія 5.03040101
дпк-41 
дпк-43 
ДПК- 32

48 46 96 13 28 22 48 11 24 - - 100 76

2. Основи
економічної
теорії

5.03040101
ДПК-41 
ДПК-43 
ДПК-32

48 47 98 11 24 17 36 19 40 - - 100 60

Всього за циклом: 96 93 97 24 26 39 42 ЗО 32 - - 100 68
Цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін

1. Теорія держави і 
права 5.03040101

ДПК -32 
ДПК-41 
ДПК-43

48 46 96 10 22 20 43 16 35 - - 100 65

2. Конституційне 
право України 5.03040101

ДПК-32 
ДПК-41 
ДПК-43

48 46 96 7 15 23 50 16 35 - - 100 65

Всього за циклом: 98 92 96 17 18 43 47 32 35 - - 100 65
Цикл фахових дисциплін

1. Адміністративне
право 5.03040101

ДПК-32 
ДПК-41 
ДПК-43

48 46 96 16 35 18 39 12 26 - - 100 74

2. Цивільне право 5.03040101
ДПК- 32 
ДПК-41 
ДПК-43

48 46 96 14 30,5 18 39 14 30,5 - - 100 69,5

Всього за циклом: 98 92 96 ЗО 33 36 39 26 28 - - 100 72
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8. Перелік зауважень контролюючих органів та заходи їх усунення
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України № 2005 л від 24.05.2012 р. у коледжі Харківського економіко- 
правового університету проводилася акредитаційна експертиза підготовки 
молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство».

Експертна комісія у своїх висновках винесла позитивне рішення щодо 
спроможність Коледжу ХЕПУ надавати освітні послуги з підготовки фахівців з 
галузі знань 0304 «Право» за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство» 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

У результаті перевірки експертна комісія висловила керівництву 
коледжу наступні пропозиції:

- продовжити роботу щодо поповнення фондів бібліотеки та оновлення 
навчально-методичної літератури циклових комісій (кафедр);

- у подальшому доцільно продовжити роботу з оснащення кабінетів і 
лабораторій новим обладнанням, сучасними засобами навчання відповідно до 
змісту навчальних програм.

На виконання вище зазначених рекомендацій здійснено наступні
заходи:

1. Бібліотекою та викладачами коледжу постійно проводиться робота з 
поповнення книжкового фонду бібліотеки україномовними підручниками та 
посібниками. Оновлено навчально-методичне забезпечення навчальних 
дисциплін.

2. У Коледжі для організації навчально-виховного процесу 
використовуються пакети прикладних програм для підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю
5.03040101 «Правознавство». Науково-педагогічний персонал кафедр та 
циклових комісій коледжу, допоміжній склад підрозділів і студенти мають 
можливість оперативно отримати додаткову інформацію щодо нормативних 
актів, які приймаються Верховною Радою України, Кабінетом міністрів 
України, Міністерством освіти і науки тощо, за допомогою системи «Ліга- 
Закон», сайтів Верховної Ради України та Міністерства юстиції України. 
Лекційні курси з інформатики, інформаційних систем базуються на 
використанні сучасних інформаційних технологій. Студенти спеціальності
5.03040101 «Правознавство» одержують підготовку з використання сучасних 
операційних систем та інтегрованих офісних програмних середовищ.

3. В університеті та коледжі створено «Комп’ютерний центр», який є 
методичним центром і центром нових інформаційних технологій, та займається 
впровадженням сучасних інформаційних технологій в освітній процес.

4. Для проведення лекційних, семінарських та практичних занять 
використовуються мультимедійна техніка для більш поглибленого засвоєння 
навчальних дисциплін.
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9. Зауваження, що були зроблені під час попередньої експертизи 
акредитаційної справи

За результатами попередньої експертизи акредитаційної справи 
Відокремленого підрозділу «Коледж Харківського економіко-правового 
університету у формі ТОВ» було зроблено наступні зауваження:

1. Відсутня інформація щодо плану підвищення кваліфікації викладачів, 
які забезпечують навчальний процес, згідно з наказом МОН № 689 від
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Експертна комісія перевірила наявність документів щодо підвищення 
кваліфікації науково-педагогічного та педагогічного персоналу циклових 
комісій та встановила, що за останні 5 років підвищення кваліфікації пройшли 
100 % викладачів згідно з планом, розробленим кафедрами та цикловими 
комісіями, який затверджений президентом університету (копія плану 
додається).

2. Стор. 168, 172 -  відсутня інформація щодо затвердження навчальних 
планів на Вченій раді Університету.

Експертна комісію звернулася до керівництва ХЕПУ з вимогою 
уточнити реквізити навчальних планів. Виконуюча обов ’язки секретаря 
вченої ради Горбунова В.В. надала витяги з протоколів засідань вченої ради 
ХЕПУ з інформацією про розгляд та затвердження навчальних планів з 
напряму підготовки 5.03040101 «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного 
рівня «молодший спеціаліст». Навчальним відділом враховано зауваження 
експертної комісії та внесено відповідні зміни до форми навчального плану, 
зокрема відомості про затвердження навчальних планів на вченій раді 
Університету.

3. В таблиці про соціальну інфраструктуру зазначено, що кількість 
студентів на одне посадкове місце в їдальнях становить 10 осіб при 
нормативній вимозі ДБН В. 2.2.-3-97 (п. 3.78) не більше 5 осіб.

Акредитаційні матеріали, надані до МОН, містять відомості про 
кількість студентів, яка припадає на одне посадкове місце в їдальнях і 
буфетах (10 осіб). Експертна комісія перевірила наявні місця громадського 
харчування в ХЕПУ та з ’ясувала, що в акредитаційній справі, поданій до МОН, 
не було враховано пункти харчування (їдальні, буфети, кафе) розміщені на 
території спортивного комплексу та гуртожитку. З урахуванням наведених 
місць харчування відповідний показник кількості студентів, яка припадає на 
одне посадкове місце в їдальнях і буфетах, складає 5 осіб, що відповідає 
вимогам ДБН В. 2.2.-3-97 (п. 3.78).

4. Стор.275- відсутня інформація щодо фахових періодичних видань за 
2016-2017 рр.

Вказане зауваження було усунено. Бібліотекою ХЕПУ надано список 
фахових періодичних видань зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство», що 
надаються у  наступній таблиці:

13.06.2012.
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№ з/п Назва періодичного видання Роки
надходження

1. Актуальні проблеми економіки 2017
2. Вища школа 2017

3. Вісник Національної академії правових наук 
України

2017

4. Держава і право 2017
5. Підприємництво, господарство і право 2017
6. Право України 2017
7. Теорія і практика інтелектуальної власності 2017
8. Фінанси України 2017
9. Часопис Київського університету права 2017
10. Юридична наука 2017
11. Юридична Україна 2017

5. Відобразити в експертних висновках організацію навчального процесу 
навчальних груп, які навчаються за навчальним планом 2013 р. затвердження.

Експертна комісія перевірила організацію навчального процесу в групі 
ДПК-41/13, яка навчається за навчальним планом 2013 р., та встановила, що 
організація освітнього процесу здійснюється відповідно до Закону України 
«Про вищу освіту» та Положення про організацію освітнього процесу у  
Відокремленому підрозділі «Коледж Харківського економіко-правового 
університету у  формі ТОВ», затвердженим Вченою радою Університету від
15.10.2015 р. (протокол № 3) та введеним в дію наказом президента від
19.10.2015 р. № 153а. Загальний обсяг підготовки молодших спеціалістів зі 
спеціальності 5.03040101 «Правознавство» згідно з навчальним планом 
становить 120 кредитів ЄКТС. Для конкретизації планування навчального 
процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, що 
затверджується президентом університету. Комісією перевірено 
документацію, згідно з якою забезпечується навчальний процес, та 
встановлено, що часові показники навчальних планів, робочих навчальних планів 
та розкладу занять відповідають один одному. Навчальні та робочі навчальні 
програми, розроблені науково-педагогічними та педагогічними працівниками 
ХЕПУ, відповідають навчальному та робочому навчальному планам. Виконання 
навчальних та робочих навчальних програм за часом та змістом виконано у  
повному обсязі.

Голова експертної комісії ^ ' М.І. Логвиненко
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10. Загальні висновки і пропозиції

Експертна комісія відзначає:
1. Подана на акредитаційну експертизу правова документація є 

достовірною, повною за обсягом та відповідає вимогам вищої освіти.

2. Результати аналізу наданих матеріалів з організаційних та 
профорієнтаційних заходів вказують на ефективність формування якісного 
складу студентів, відповідність їх підготовки потребам у фахівцях даного 
профілю.

3. Зміст підготовки фахівців зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство» 
(081 Право) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 
відповідає державним стандартам вищої освіти.

4. Організація навчального процесу, навчально-методичне забезпечення 
спеціальності відповідають акредитаційним вимогам.

5. Кадровий склад викладачів, які здійснюють підготовку молодших 
спеціалістів спеціальності 5.03040101 «Правознавство» (081 Право) відповідає 
акредитаційним вимогам.

6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу відповідає 
нормативним вимогам до підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» спеціальності 5.03040101 «Правознавство» (081 Право).

7. Організаційні та методичні заходи забезпечують формування якісного
контингенту студентів, яке здійснюється за Умовами прийому,
рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Разом з тим, експертна комісія вважає за необхідне висловити
зауваження та пропозиції, які не входять до складу обов'язкових і не
впливають на рішення про акредитацію, але дозволять поліпшити якість
підготовки фахівців:

- розширити перелік баз практики та посилити з ними роботу;
- посилити роботу над залученням контингенту студентів;
- продовжити роботу над поповненням бібліотечного фонду фаховою 

літературою.

Голова експертної комісії М.І. Логвиненко
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На підставі вказаного вище експретна комісія Міністерства освіти та 
науки України зробила висновок про можливість акредитації 
спеціальності 5.03040101 «Правознавство» (081 Право) з ліцензованим 
обсягом 60 осіб денної форми навчання.

Голова експертної комісії:
Доцент кафедри адміністративного, 
господарського права та фінансово- 
економічної безпеки Сумського 
державного університету, 
кандидат юридичних наук, доцент

Член експертної комісії:
Заступник директора з навчальної 
роботи Новомосковського 
кооперативного коледжу економіки 
та права ім. С.В. Литвиненка 
Дніпропетровської облспоживспілки, 
викладач вищої категорії

«З експертним висновком ознайом;
Президент Харківського економ^ 
правового університету, 
кандидат юридичних наук, пре

« # » O V  2017 р.

«ХАРКІВСЬКИЙ
Ш р ш о - П Р А В С ^  

УНІВЕРСИТЕТ >1 
Y формі товар и щ  

з обм еж ено^
відповідальністю/

№ 24332652 

X а?-

М.І. Логвиненко

Ю.М. Скляренко

П.І. Орлов

Голова експертної комісії М.І. Логвиненко



Порівняльна таблиця 
дотримання ліцензійних умов у частині кадрового забезпечення підготовки 

молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство» 
(відповідно до наказу Мінмолодьспорту України № 1377 від 29.11.2011 р.)

Назва показника (нормативу)

Показник

Н
ор

м
ат

ив

Ф
ак

т

В
ід

хи
ле

нн
я

1 2 3 4
Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності

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)

— 88 +88

у тому числі які працюють у даному навчальному 
закладі за основним місцем роботи — 84 +84

2. Частка науково-педагогічних працівників 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)

— 82 +82

у тому числі які працюють у даному навчальному 
закладі за основним місцем роботи — 71 +71

з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку частки 
докторів наук або професорів дозволяється 
прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають 
стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному 
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)

— — —

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

— 82 +82

у тому числі які працюють у даному навчальному 
закладі за основним місцем роботи /•"-)

— 71 +71

Голова експертної комісії ^ ~'0 > М.І. Логвиненко
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з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку частки 
докторів наук або професорів дозволяється 
прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають 
стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному 
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)

— — —

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

25 25

5. Наявність кафедри (циклової комісії) з 
фундаментальної підготовки

+ + —

6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки, 
яку очолює фахівець відповідної науково-педагогічної 
спеціальності:
доктор наук або професор — — —

кандидат наук, доцент — — —

Г олова експертної комісії:
Доцент кафедри адміністративного, 
господарського права та фінансово- 
економічної безпеки Сумського 
державного університету, 
кандидат юридичних наук, доцент

Член експертної комісії:
Заступник директора з навчальної 
роботи Новомосковського 
кооперативного коледжу економіки 
та права ім. С.В. Литвиненка 
Дніпропетровської облспоживспілки, 
викладач вищої категорії

«З експертним висновком озна
Президент Харківського екон 
правового університету, 
кандидат юридичних наук, п

« / У » 0 і/  2017 р.

Голова експертної комісії

М.І. Логвиненко

Ю.М. Скляренко

П.І. Орлов

М.І. Логвиненко



Зведені відомості
про дотримання ліцензійних умов підготовки молодших спеціалістів зі 

спеціальності 5.03040101 «Правознавство»

Найменування показника (нормативу) Величина показника
норматив факт відхилення

Відповідно до постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 

щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності
1. Забезпеченість приміщеннями для проведення 
навчальних занять та контрольних заходів (кв. 
метрів на одну особу для фактичного контингенту 
студентів та заявленого обсягу з урахуванням 
навчання за змінами)

2,4 3,2 +0,8

2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для 
одночасного використання в навчальних аудиторіях 
(мінімальний відсоток кількості аудиторій)

10 зо +20

3. Наявність соціально-побутової інфраструктури
1) бібліотеки, у тому числі читального залу + + —

2) пунктів харчування + + —

3) актового чи концертного залу + + —

4) спортивного залу + + —

5) стадіону та/або спортивних майданчиків + + —

6) медичного пункту + + —

4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 
гуртожитком (мінімальний відсоток потреби) 70 72 +2

5. Забезпеченість комп’ютерними робочими 
місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, необхідними для виконання 
навчальний планів

+ + —

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності

1. Наявність опису освітньої програми + + —

2. Наявність навчального плану та пояснювальної 
записки до нього

+ + —

3. Наявність робочої програми з кожної навчальної 
дисципліни навчального плану

+ + —

4. Наявність комплексу навчально-методичного 
забезпечення з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ + _

5. Наявність програми практичної підготовки, 
робочих програм практик

+ + —

6. Забезпеченість студентів навчальними 
матеріалами з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ +

Голова експертної комісії '■'"'"М.І. Логвиненко
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7. Наявність методичних матеріалів для проведення 
атестації здобувачів

+ + —

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності

1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та 
закордонними фаховими періодичними виданнями 
відповідного або спорідненого профілю, в тому 
числі в електронному вигляді

не менш 
як два 

найменув 
ання

+ —

2. Наявність доступу до баз даних періодичних 
наукових видань англійською мовою відповідного 
або спорідненого профілю (допускається спільне 
користування базами кількома закладами освіти)

+ + —

3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, 
на якому розміщена основна інформація про його 
діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про 
акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ видавнича/ 
атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні 
та наукові структурні підрозділи та їх склад, 
перелік навчальних дисциплін, правила прийому, 
контактна інформація)

+ + —

4. Наявність електронного ресурсу закладу освіти, 
який містить навчально-методичні матеріали з 
навчальних дисциплін навчального плану, в тому 
числі в системі дистанційного навчання 
(мінімальний, відсоток навчальних дисциплін)

30 72 +42

Г олова експертної комісії:
Доцент кафедри адміністративного, 
господарського права та фінансово- 
економічної безпеки Сумського 
державного університету, 
кандидат юридичних наук, доцент

Член експертної комісії:
Заступник директора з навчальної 
роботи Новомосковського кооперативного 
коледжу економіки та права ім. С.В. Литвиненка 
Дніпропетровської облспоживспілки, 
викладач вищої категорії

«З експертним висновком ознайом
Президент Харківського економіко 
правового університету, (  L
кандидат юридичних наук, професб“
« О */ 2017 р.

Голова експертної комісії

М.І. Логвиненко

Ю.М. Скляренко

П.І. Орлов

М.І. Логвиненко



Порівняльна таблиця 
дотримання нормативних вимог з акредитації щодо якісних характеристик 

підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03040101 
«Правознавство» (відповідно до наказу МОН № 689 від 13.06.2012)
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Назва показника (нормативу) Значення показника (нормативу) 
за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями
норматив факт відхиленн

я
1 2 3 4

Якісні характеристики підготовки фахівців

1. Умови забезпечення державної гарантії 
якості вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних 
дисциплін, години, форми контролю, %

100 100 —

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 
постійного складу за останні 5 років, % 100 100 —

1.3. Чисельність науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників, що 
обслуговують спеціальність і працюють у 
навчальному закладі за основним місцем 
роботи, які займаються вдосконаленням 
навчально-методичного забезпечення, 
науковими дослідженнями, підготовкою 
підручників та навчальних посібників, %

100 100

2. Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше %
2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної 
та соціально-економічної підготовки:
2.1.1. У спішно виконані контрольні 
завдання, % 90 100 ■ 10

2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 50 58 +8

2.2. Рівень знань студентів з природничо- 
наукової (фундаментальної) підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90 99 +9

2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 50 55 +5

2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної 
(фахової) підготовки:
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2.ЗЛ. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90 98 +8

2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 50 69 +19

3. Організація наукової роботи
3.1. Наявність у структурі навчального 
закладу наукових підрозділів — + +

3.2. Участь студентів у науковій роботі 
(наукова робота на кафедрах та в 
лабораторіях, участь в наукових 
конференціях, конкурсах, виставках, 
профільних олімпіадах тощо)

— + +

Г олова експертної комісії:
Доцент кафедри адміністративного, 
господарського права та фінансово- 
економічної безпеки Сумського 
державного університету, 
кандидат юридичних наук, доцент

Член експертної комісії:
Заступник директора з навчальної 
роботи Новомосковського 
кооперативного коледжу економіки 
та права ім. С.В. Литвиненка 
Дніпропетровської облспоживспілки, 
викладач вищої категорії

«З експертним висновком ознайом,
Президент Харківського економік 
правового університету, 
кандидат юридичних наук, про

« / f  » Q t f  2017 р.

Ю.М. Скляренко

П.І. Орлов

Голова експертної комісії М.І. Логвиненко


