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висновок
експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки фахівців

галузі знань 0304 -  Право
за спеціальністю 6.030401 -  Правознавство освітньо-кваліфікаційного рівня 
"бакалавр" у Мелітопольському інституті державного та муніципального 

управління "Класичного приватного університету"

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.06.2017 р., 
№1174-А, пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001р. № 978 "Про 
затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах", 
комісія у складі:

голова -  Єрмоленко Володимир Михайлович, завідувач кафедри аграрного, 
земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука Національного 
університету біоресурсів і природокористування України, доктор юридичних наук, 
професор;

експерт -  Семенов Володимир Миколайович, заступник директора з навчально- 
організаційної роботи Сумського державного університету, кандидат наук з 
державного управління, доцент

в період з 26.06.2016 р. по 27.06.2016 р. розглянула на місці подану 
Мелітопольським інститутом державного та муніципального управління "Класичного 
приватного університету" акредитаційну справу та провела експертне оцінювання 
відповідності державним вимогам освітньої діяльності цього навчального закладу з 
підготовки фахівців галузі знань 0304 -  Право за Спеціальністю 6.030401 -  
Правознавство освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" ліцензійним обсягом 30 осіб 
денної та 10 осіб заочної форми навчання.

Експертизу проведено у відповідності до вимог, передбачених акредитаційними 
умовами надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, що затверджені наказом 
Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 року № 847 (у редакції наказу 
Міністерства освіти і науки від 29.11.2011 № 1377), законами України "Про вищу 
освіту" від 01.07.2014 року (№1556-18), "Про освіту" (№1060-12), Постановами 
Кабінету Міністрів України "Про ліцензування освітніх послуг" від 29.08.2003 року 
№1380 (1380-2003-п), "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності закладів освіти" від 30.12.2015 року №1187 (1187-2015-п).

1. Загальна характеристика навчального закладу
Мелітопольський інститут державного та муніципального управління 

"Класичного приватного університету" є вищим навчальним закладом у складі 
Класичного приватного університету. Класичний приватний університет -  приватний 
вищий навчальний заклад -  розпочав освітню діяльність у 1992 році як Запорізький 
інститут державного та муніципального управління. В 2000 р., згідно наказу 
Міністерства освіти і науки України №542 від 21.11.2000 р., Запорізькому інституту 
державного та муніципального управління надано статус Гуманітарного університету. 
У 2007 р. він став Класичним привадам університетом згідно з листом Міністерства
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освіти і науки України № 1/11-8410 від 22.11.2007 р.
МІДМУ "КПУ" розпочав свою діяльність як Навчально-консультаційний пункт 

ГУ "ЗІДМУ" у м. Мелітополі у 2002 році (наказ ректора ГУ "ЗІДМУ" від 01.09.2002 р. 
за № 98-М). Мелітопольський інститут державного та муніципального управління 
Гуманітарного університету "ЗІДМУ" створено наказом ректора Гуманітарного 
університету "ЗІДМУ" за № 202/1 від 26 жовтня 2004 року та перейменовано у 
Мелітопольський інститут державного та муніципального управління "Класичного 
приватного університету" за наказом № 177/2 від 23 листопада 2007 року.

МІДМУ "КПУ" внесено до Державного реєстру вищих навчальних закладів 
України (довідка Міністерства освіти і науки України №08-1-124 
від 12.02.2008 р.). МІДМУ "КПУ" входить до складу науково-освітнього комплексу, 
заснованого Класичним приватним університетом разом із Запорізьким торговим 
коледжем (наказ Міністра освіти №325 від 03.09.1998 р.) з метою організації 
ступеневої освіти.

Діяльність МІДМУ "КПУ" здійснюється на основі Ліцензії на надання освітніх 
послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти (серія АЕ №270585
від 02.07.2013 р.). Зараз на денному та заочному відділеннях інститут готує бакалаврів 
за 7 напрямами підготовки та молодших спеціалістів за 4 спеціальностями.

Напрям підготовки 6.030401 -  Правознавство акредитований у 2012 році 
(рішення ДАК від 25.05.2012 протокол №96, наказ Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України від 01.06.2012 № 2117л).

Директор Мелітопольського інституту державного та муніципального 
управління "Класичного приватного університету" -  Радєва Марина Миколаївна, 
доктор економічних наук, професор. Займає цю посаду з 04.09.2012 р. Стаж 
педагогічної роботи у вищій школі 14 років. З 2002 року почала працювати в інституті 
на посаді викладача, у 2005 р. була призначена на посаду заступника директора з 
науково-методичної роботи. У 2008 році переведена на посаду заступника директора з 
навчальної роботи, де і працювала до призначення директором інституту.

Інститут має власну концепцію за заявленою спеціальністю, що затверджена у 
встановленому порядку та визначає цільові орієнтири діяльності навчального закладу 
при підготовці фахівців. Освітня діяльність з підготовки фахівців за спеціальністю, що 
акредитуються, підтримується Запорізькою обласною державною адміністрацією, 
Мелітопольською міською радою, підприємствами, організаціями та установами 
Запорізької області.

Експертна комісія констатує наявність відповідної документно-нормативної бази 
для здійснення освітньої діяльності та практичну доцільність підготовки фахівців у 
МІДМУ "КПУ".

2. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 
підготовки фахівців за напрямом

Експертною комісією проведено вивчення якісного складу науково- 
педагогічного персоналу, що обслуговує спеціальність 6.030401 -  Правознавство. 
Навчальний процес з підготовки бакалаврів заявленого напряму забезпечують 
кафедри: права, фінансів і обліку, менеджменту і публічного управління, готельно- 
ресторанної справи, системного аналізу, гуманітарних дисциплін.

Серед 20 викладачів, які забезпечують підготовку фахівців даного напряму, 
мають наукові ступені та вчені звання докторів наук, професорів 
4 (20%), кандидатів наук, доцентів 1)^5% ). Штатні складають 70% (див. табл. 1).
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Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими 

званнями, які забезпечують викладання лекційних годин соціально-гуманітарного 
циклу дисциплін навчального плану напряму складає 100%, штатні складають 54%.

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими 
званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фундаментального циклу 
дисциплін навчального плану напряму, складає 76%, у тому числі на постійній основі 
76%, з них докторів наук, професорів 76%.

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими 
званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін 
навчального плану складає 86%, у тому числі на постійній основі 74%, з них докторів 
наук, професорів 17%.

Кафедра "Права" є випусковою за напрямом 6.030401 Правознавство за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем бакалавр. Посаду завідувача кафедри займає кандидат 
юридичних наук Жеребко Олександр Іванович. Стаж педагогічної роботи у вищій школі 
13 років. З вересня 2004 р. працював у Класичному приватному університеті на посаді 
доцента. З 2010 року почав працювати в інституті на посаді доцента.

Освіта -  вища. Закінчив у 1992 році Вишу слідчу школу МВС РФ за 
спеціальністю " правознавство" та отримав кваліфікацію , юрист, експерт-криміналіст. У 
2004-2005 рр. -  навчався у Гуманітарному університеті "ЗІДМУ" за спеціальністю " 
педагогіка вищої школи" (кваліфікація магістр з педагогіки вищої школи).

У 2010 р. закінчив аспірантуру і захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність на тему: "Судова- 
експертна діяльність: сутність, принципи, організаційні основи".

Всі викладачі кафедри мають вищу освіту та пройшли фахове стажування 
відповідно до профілю закріплених дисциплін, мають науковий і практичний досвід 
роботи у вищій школі, мають друковані наукові праці.

На зауваження №3 результатів попередньої експертизи акредитаційних 
матеріалів акредитаційної справи (вх. № 675-ас від 05.05.2017) експертною комісією 
перевірено навчальний план, графік навчального процесу і розподіл дисциплін за 
викладачами та встановлено, що дисципліни Економічна теорія, Основи 
зовнішньоекономічної діяльності та Соціологія права є вибірковими. Дисципліни 
Психологія та Соціологія викладає доктор психологічних наук, доцент Ткач Тамара 
Володимирівна, освіта якої відповідає вимогам до фахівця для викладання цих 
дисциплін. Дисципліни Економічна теорія та Основи зовнішньоекономічної діяльності 
викладає доктор економічних наук, професор Ткач Анатолій Арсентійович, освіта 
якого відповідає вимогам до фахівця для викладання цих дисциплін. Дисципліну 
Соціологія права викладає кандидат педагогічних наук, доцент Середа Микола 
Олексійович, освіта якого відповідає вимогам до фахівця для викладання цієї 
дисципліни.

На зауваження №4 результатів попередньої експертизи акредитаційних 
матеріалів акредитаційної справи (вх. № 675-ас від 05.05.2017) експертною комісією 
перевірено відповідну документацію щодо організації та забезпечення навчального 
процесу і встановлено, що дисципліну Прокуратура України вкладає старший викладач 
Казьмін Ігор Іванович, освіта якого відповідає вимогам др фахівця для викладання цієї 
дисципліни.

Отже, кадрове забезпечення підготовки фахівців у МІ ДМУ "КПУ" з напряму
підготовки 6.030401 -  Правозн:
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що ставляться до науково-педагогічних працівників, які здійснюють підготовку 
фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр".

3. Формування контингенту студентів
Формування контингенту студентів МІ ДМУ "КПУ" здійснюється згідно з 

правилами прийому до вищих навчальних закладів України з урахуванням 
особливостей його статусу.

В інституті реалізується система профорієнтаційної роботи, яка включає акції, 
що, з одного боку дають змогу вирішувати питання правильності вибору напряму 
підготовки, а з іншого -  формування контингенту студентів. Низка профорієнтаційних 
заходів на регіональному рівні дозволяють популяризувати спеціальність серед 
абітурієнтів та роботодавців.

Прийом до навчального закладу проводиться з дотриманням нормативних 
вимог. Згідно з додатком до Ліцензії серія АЕ №270585 від 02.07.2013 р. ліцензований 
обсяг студентів спеціальності 6.030401 -  Правознавство за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем "бакалавр" складає ЗО осіб денної та 10 осіб заочної форми навчання. У 
2013 н.р. на навчання прийнято на денну/заочну форми навчання 25/10 осіб, у 2014 н.р. 
-  25/8 осіб, у 2015 н.р. -  12/6 осіб, у 2016 н.р. -  11/7, з них -  5/3 на 1 курс. Динаміку 
змін контингенту студентів за напрямом 6.030401 -  Правознавство наведено у 
таблиці 1.

Таблиця 1
ДИНАМІКА ЗМІН КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

з напряму підготовки 6.030401 Правознавство, що акредитується в 
Мелітопольському інституті державного та муніципального управління



Робота, щодо формування контингенту студентів у МІДМУ "КПУ" проводиться 
на належному рівні. Відповідно до концепції неперервної освіти в інституті 
проводиться підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. 
Коледж МІДМУ "КПУ" є структурним підрозділом інституту та здійснює підготовку 
молодших спеціалістів за даною спеціальністю. Випускники спеціальності 5.03040101 
"Правознавство" продовжують навчання у МІДМУ "КПУ" на рівні бакалавра, що 
забезпечує формування контингенту студентів згідно ліцензійного обсягу.

4. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 
забезпечення підготовки фахівців за напрямом 6.030401 -  Правознавство

Навчальний процес у МІДМУ "КПУ" проводиться у власному навчальному 
комплексі студентського містечка, що входить до Науково-освітнього комплексу 
Класичного приватного університету, а також на орендованих площах навчальних 
приміщень.

Для організації навчально-виховного процесу в МІДМУ "КПУ" 
використовується власний навчальний корпус загальною площею 1052,8 м2. Корпус 
повністю відповідає санітарним та протипожежним вимогам. В корпусі розташовані 
навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, бібліотека, читальна та актова зали, 
спеціалізовані кабінети, лабораторії, кабінети, приміщення для науково-педагогічних 
працівників, медичний пункт, господарські приміщення. Корпус знаходиться на 
земельній ділянці студмістечка загальною площею 4214,04 м2.

На зауваження №1 результатів попередньої експертизи акредитаційних 
матеріалів акредитаційної справи (вх. № 675-ас від 05.05.2017) експертною комісією 
перевірено договори оренди щодо матеріально-технічного забезпечення та 
встановлено, що для забезпечення навчального процесу укладено договори оренди з 
ММОТБ ЗОССТ від 25.05.2017 р. №25-05 (загальний ббсяг 3106,7 м2), спортивні 
заняття проводяться в спортивних залах і майданчиках ММГО "Мелітопольський 
тенісний клуб "ЕИС" (площа 920 м ), з яким укладено договір про користування від
15.09.2015 р.

Площа безпосередньо приміщень для занять студентів складає 5190,4 м2, що у 
розрахунку на одного студента, відповідно до ліцензованого обсягу студентів, 
становить -  4,24 м2

Санітарно-технічний стан навчальних корпусів задовільний. Придатність й 
відповідність приміщень МІДМУ "КПУ" нормам санепідемстанції та протипожежної 
безпеки засвідчена Актом готовності Мелітопольського інституту державного та 
муніципального управління "Класичного приватного університету", а також 
відповідними дозвільними документами.

Локальна мережа Мелітопольського інституту державного та муніципального 
управління "Класичного приватного університету" підключена до комп’ютерної 
мережі ІЩетеі (у т.ч. комп’ютерні класи). З метою створення умов для впровадження 
інноваційних технологій в навчально-виховний процес в Інституті створено локальну 
систему ігйгапеї:. Наявність достатньої кількості сучасної комп’ютерної техніки та 
спеціально складеного розкладу самостійної роботи у ̂ комп’ютерних класах дозволяє 
студентам отримувати необхідну інформацію.

Матеріально-технічну базу підготовки бакалаврів в галузі знань 0304 -  Право за 
спеціальністю 6.030401 -  Правознавство забезпечено відповідними приладами та

програмне забезпечення, робота з яким сприяєобладнанням. В наявності є відйрвід:
Г олова В.М. Ермоленко
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розвитку професійної компетентності фахівців із заявленого напряму. В цілому 
показники матеріально-технічної бази відповідають нормативному рівню вимог 
акредитації.

5. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності
З кожної дисципліни навчального плану розроблені та затверджені у 

встановленому порядку навчально-методичні комплекси, що містять навчальні та 
робочі програми навчальної дисципліни, конспекти лекцій, методичні рекомендації до 
практичних та семінарських занять, тематику курсових робіт, питання для 
семестрового контролю, перелік рекомендованої літератури. В наявності пакети 
контрольних завдань для перевірки рівня залишкових знань студентів.

Методичне забезпечення плану лекційного курсу складається з конспектів та 
презентаційних матеріалів лекцій, методичних рекомендацій до виконання практичних 
та лабораторних робіт, що визначають мету, хід виконання роботи, питання для 
самоконтролю та індивідуальні завдання до студентів. До складу методичного 
забезпечення самостійної роботи студентів входить: програма навчальної дисципліни, 
рекомендації щодо роботи з літературою, словник фахових термінів, теоретичний та 
довідковий матеріал у стислому вигляді, питання для самоконтролю, рекомендована 
література.

Засоби діагностики якості навчальних досягнень студентів являють собою пакети 
завдань для модульного та підсумкового контролю знань студентів, пакети 
комплексних контрольних робіт, питання до заліків та екзаменів та комплекти 
екзаменаційних білетів, а також тематику та методичні рекомендації до курсових робіт.

Комплексні контрольні роботи розглянуті на засіданнях кафедри, рецензовані 
викладачами інституту та інших навчальних закладів та затверджені директором 
інституту.

Методичні рекомендації для виконання курсових робіт розроблені викладачами 
інституту, затверджені належним чином та у достатній’ кількості представлені у 
бібліотеці інституту.

Самостійна робота студентів забезпечена дидактичними матеріалами. В 
комп’ютерних класах розміщені методичні матеріали для самостійного вивчення окремих 
тем, конспекти лекцій з окремих дисциплін. Викладацьким складом кафедри розроблені 
навчально-методичні матеріали із всіх дисциплін навчального плану. В інституті постійно 
оновлюється електронний контент навчально-методичних матеріалів, що доступний 
для всіх студентів на сайті інституту. На сайті розміщено навчальні матеріали, 
завдання для поглиблення знань, закріплення пройденого матеріалу.

Таким чином, комісія констатує, що зміст підготовки, навчально-методичне 
забезпечення процесу підготовки фахівців галузі знань 0304 -  Право за спеціальністю 
6.030401 -  Правознавство освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" у
МІДМУ "КПУ" відповідає акредитаційним вимогам.

6. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності
Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів і студентів є 

бібліотека з її фондами та електронні засоби інформації.
Бібліотека налічує понад 8900 примірників наукової та навчально-методичної 

літератури та 58 назв періодичних видань, що да£/йожливість забезпечити на 100% 
студентів підручниками та навчальними посібниками згідно з нормативами. Читальні 
зали бібліотеки нараховують 49 пофдкове^лщсце, що складає 3% до загального

Г олова В.М. Єрмоленко
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контингенту студентів. Бібліотека щорічно передплачує фахові періодичні видання за 
профілем спеціальності.

Студенти і працівники МІДМУ мають змогу користуватися бібліотечним 
фондом КПУ, обсяг якого дорівнює 112798 екз., найменування періодичних видань -  
150; обсяги баз даних -  46786 екз. Бібліотека містить 3 читальні зали із загальною 
кількістю місць -  205.

Всі робочі, навчальні програми та інше забезпеченні НМКД з кожної дисципліни 
розроблено та представлено в електронному варіанті на сайті інституту. З метою 
своєчасного та якісного забезпечення слухачів навчально-методичними матеріалами у 
МІДМУ "КПУ" створено електронний ІЩетеСресурс підтримки освітніх програм 
напрямів навчання. Ресурс реалізовано на основі вільно розповсюджуваному 
програмному комплексі МОСЮЬЕ (http://moodle.org), який позиціонується як система 
управління навчанням. Для організації контролю та самоконтролю засвоєння 
навчального матеріалу студентом для кожної дисципліни сформовані банки тестових 
завдань.

Таким чином, комісія констатує, що інформаційне забезпечення підготовки 
фахівців галузі знань 0304 -  Право за спеціальністю 6.030401 -  Правознавство 
освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" у МІДМУ "КПУ" відповідає 
акредитаційним вимогам.

7. Науково-дослідна діяльність
Наукова діяльність у Мелітопольському інституті державного та муніципального 

управління "Класичного приватного університету" є невід’ємною складовою 
освітнього процесу.

З 2008 року розпочато друк фахового збірника наукових праць МІДМУ "КПУ" 
"Інституціональний вектор економічного розвитку / Institutional vector of economic 
development" (свідоцтво про державну реєстрацію №14407-3378Р).

Професорсько-викладацький склад інституту та студенти беруть участь у 
виконанні комплексних наукових досліджень за темою: "Цивілізаційний вектор 
розвитку суспільства в контексті інституціоналізму" (№0115U001005).

Традиційно співробітники беруть участь у різноманітних науково-практичних 
семінарах і конференціях, що проводяться на базі МІДМУ "КПУ" та в інших 
навчальних закладах України. Науковці МІДМУ "КПУ" протягом останніх трьох років 
прийняли участь в 37 науково-методичних та науково-практичних конференціях, як на 
базі ВНЗ України, так і зарубіжних країн.

Інститут щорічно приймає делегації науковців з іноземних навчальних закладів- 
партнерів, а саме, Білоруського державного педагогічного університету, Жешувської 
Політехніки та Жешувського університету (Польща). У свою чергу делегація 
викладачів МІДМУ "КПУ" (від 3 до 5 чоловік) щорічно приймає участь у конференціях 
вказаних університетів.

У квітні проведено XVI Міжнародну наукову конференції молодих учених та 
студентів Соціально-економічний розвиток України: сучасність та перспективи згідно 
з планом Міністерства освіти і науки України. Співорганізаторами конференції, за 
традицією, виступили: Міністерство освіти і науки України, Мелітопольський інститут 
державного та муніципального управління "КПУ", Класиибий приватний університет, 
Жешувський університет (Польща), Жешувська політехніка ім. Ігнасіо Лукашевича 
(Польща), Регіональний університет м. Буде (Норвегія). У конференції взяли участь 
понад 100 молодих учених, аспірантів, магістратів та студентів із України, Білорусі, 
Польщі, Норвегії. За результатам рр^рти видано збірник -  Соціально-економічний

Г олова В.М. Єрмоленко
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розвиток України: цивілізаційний вибір: зб. наук, праць / за заг. ред. М.М. Радєвої. -  
Мелітополь : ТОВ "Колор Принт", 2016. -  135 с. -ISBN 978-966-2489-34-7.

Спільно з відділом розвитку промисловості та екології виконавчого комітету 
Мелітопольської міської ради Запорізької області у травні 2016 року втретє проведена 
Міжнародна науково-практична конференція "Екологія -  філософія існування 
людства", в якій взяли участь близько 80 науковців. Серед учасників також були 
представники Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
Мелітопольської міської ради Запорізької області та Приазовського національного 
природного парку. За результатами роботи конференції видруковано збірник наукових 
праць: Екологія -  філософія існування людства: зб. наук, праць учасників
III Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 26 травня 2016 р.) і 
за заг. ред. М.М. Радєвої. -  Мелітополь : ТОВ "Колор Принт", 2016. -  104с. -  ISBN 978- 
966-2489-36-1.

Традиційно у вересні відбувається Міжнародна науково-практична конференція 
"Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність". 
Проведено чергову міжнародну наукову конференцію з публікацією матеріалів 
конференції: Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська 
реальність : збірник наукових праць / за заг. ред. М.М. Радєвої. -  Мелітополь: ТОВ 
"Колор Принт", 2016. - 1 3 1 с . -  КВИ 978-966-2489-38-5.

В Мелітопольському інституті державного та муніципального управління 
створена та діє Юридична клініка, що є членом Асоціації юридичних клінік України -  
навчально-практична лабораторія.

Юридична клініка "Правова допомога" створена відповідно до Закону України 
"Про вищу освіту", Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992 "Про 
Національну програму правової освіти населення", згідно з наказом Міністерства 
освіти і науки України від 03 серпня 2006 року № 592 "Про затвердження Типового 
положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України" на базі 
Мелітопольського інституту державного та муніципального управління "Класичного 
приватного університету". Юридична клініка керується законодавством України, 
Статутом Мелітопольського інституту державного та муніципального управління 
"КПУ" та Положенням про юридичну клініку "Правова допомога".

Юридична клініка "Правова допомога" як навчально-науковий підрозділ -  є 
структурним підрозділом Мелітопольського інституту державного та муніципального 
управління "Класичного приватного університету", та зареєстрована у Виконкомі 
Мелітопольської міської ради за № 11011050007000301 від 10.01.2008 р.

Юридична клініка "Правова допомога" створена для засвоєння та подальшої 
розробки активних методик навчання студентів-юристів, надання безкоштовної 
юридичної допомоги малозабезпеченим верствам населення, проведення 
правопросвітницької діяльності та підвищення рівня освіти студентів-правників. 
Юридична клініка для досягнення своїх цілей користується майном вищого 
навчального закладу. Головною метою роботи Клініки є підвищення рівня та якості 
підготовки фахівців у галузі юриспруденції шляхом залучення студентів до науково- 
практичної діяльності.

Для реалізації цієї мети були укладені договори про сумісну діяльність з 
Виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради'Запорізької області (Договір № 1 
від 05 вересня 2007 року), Управлінням освіти Мелітопольської міської ради (Договір 
№ 2 від 03 вересня 2007 року), Відділом х  справах сім'ї та молоді Виконавчого
комітету Мелітопольської міської ра Запорізької області та іншими громадськими

Г олова В.М. Ермоленко
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організаціями.
Студенти юридичної клініки є членами Ради молодих юристів при 

Мелітопольському міськрайонному управлінні юстиції у Запорізькій області.
У грудні 2016 року студенти інституту прийняли участь у засіданні круглого 

столу "Права людини". Захід проходив на базі Мелітопольського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. Круглий стіл відбувся у рамках 
"Всеукраїнського тижня права" згідно плану заходів Міністерства юстиції України. 
Студенти отримали практичні навички з роботи з клієнтами з питань прав людини, 
захисту прав учасників АТО, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб.

МІДМУ "КПУ" входить до складу Мелітопольської міської міжвідомчої 
координаційно-методичної ради з правової освіти населення (розпорядження 
виконкому Мелітопольської міської ради № 90-р від 27.01.206 р.)

Таким чином науково-дослідна робота інституту та участь студентів у науковій 
діяльності відповідає рівню, що забезпечує підготовку фахівців за заявленим 
напрямом.

8. Міжнародні освітні та наукові зв’язки
Упродовж 2013-2016 н.р. основними напрямами міжнародної діяльності 

інституту стали: міжнародна науково-дослідна діяльність; науково-освітня діяльність, 
що адмініструється міжнародними програмами; підвищення кваліфікації 
професорсько-викладацького складу та стажування закордоном.

1. Міжнародна науково-дослідна діяльність
1.1. Організація та проведення щорічних міжнародних наукових та науково- 

практичних конференцій.
1.2. Опублікування результатів індивідуальних досліджень в зарубіжних 

наукових виданнях, зокрема в: Nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy [Соціальна 
нерівність та економічне зростання] (Польща), Zeszyty naukowe Politechnicki 
Rzeszoowskiej [Науковий вісник Жешувського технічного університету] (Польща), 
Wspolczesny aspekty zarz^dzanie: teoria і doswiadczenie [Сучасні аспекти управління : 
теорія та практика] (Польща), European Applied Sciences [Прикладні науки в Європі] 
(Німеччина), Оралдьі гьільїм жаршьісьі [Уральський науковий вісник] (Казахстан) та ін.

1.3. Участь викладачів Інституту в міжнародних конференціях, симпозіумах, 
конгресах, що проводяться іноземними освітніми та науковими інституціями: 
міжнародна практична конференція "Інноваційні процеси в розвитку сучасного 
суспільства" (20 листопада 2014 р.); міжнародна науково-практична конференція 
"Інтеграція освіти в умовах інноваційної економіки" (8-9 квітня 2015 р.) та ін.

2. Науково-освітня діяльність, що адмініструється міжнародними 
організаціями

2.1. Інститут є учасником програм соціальної адаптації звільнених у запас 
військовослужбовців та членів їх родин, сприянню їх працевлаштуванню, наданні 
юридичних консультацій, захисті інтересів незахищених верств населення. МІДМУ 
"КПУ" приймає участь у спільному з ОБСЄ проекті курсової перепідготовки та 
підтримки професійного росту звільнених у запас військовослужбовців України у 
рамках "Державної програми соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, 
що підлягають звільненню, та осіб, звільнених з військової служби". Інститут активно 
співпрацює з організаціями, що створені в рамках програми -  Громадським 
об’єднанням "Авангард України" та МіжнароднимФондом Соціальної Адаптації.

2.2. МІДМУ "КПУ" є учасником програм соціальної адаптації звільнених 
військовослужбовців у рамка^ проекту Україна-Норвегія. Між МІДМУ "КПУ"

Г олова £ В.М. Єрмоленко
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Регіональним Університетом м. Буде (Королівство Норвегія) підписано Меморандум з 
про спільну діяльність у галузі освіти. Восени 2016 року інститут став членом 
Університетського україно-норвезького альянсу, який об'єднує 16 вищів і є 
перспективним з погляду міжнародної співпраці.

3. Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу
Запрошення іноземних фахівців, експертів для читання лекцій студентам та 

професорсько-викладацькому складу Інституту. Так, в межах україно-норвезького 
співробітництва лекції для студентів і викладачів інституту викладали професори 
Університету Норд (Норвегія) Костянтин Тимошенко для читання курсу лекцій з 
фінансового обліку "Business Education in Norway: the Case of BGSB", лекції з 
кризового управління читав Тадеуш Плішка -  професор Жешувського університету, з 
публічного адміністрування Ірина Родвик -  професор Nord University, з бізнес 
комунікацій -  Баад Михальсен -  професор The Arctic University of Norway.

Міжнародні зв’язки Мелітопольського інституту державного та муніципального 
управління "КПУ" розвиваються у рамках угод, що укладаються між інститутом і 
провідними зарубіжними навчальними закладами та науковими установами: Global 
Business Training Ink. (California, USA); Регіональний університет м. Буде (Норвегія); 
Факультет управління Жешувської Політехніки ім. Ігнасіо Лукашевича (Жешув, 
Польща); Державний економічний університет в Познані (Польща).

Комісія констатує достатній рівень міжнародних освітніх та наукових зв'язків 
МІДМУ "КПУ".

9. Якість підготовки і працевлаштування випускників
З метою вивчення рівня професійної підготовки студентів галузі знань 0304 -  

Право за спеціальністю 6.030401 -  Правознавство освітньо-кваліфікаційного рівня 
"бакалавр" в МІДМУ "КПУ" розроблено пакети завдань комплексних контрольних 
робіт з дисциплін фахового спрямування.

На зауваження №2 результатів попередньої експертизи акредитаційних 
матеріалів акредитаційної справи (вх. № 675-ас від 05.05.2017) експертною комісією 
перевірено результати комплексних контрольних та встановлено, що комплексні 
контрольні роботи виконували студенти груп: ДП-114 (в кількості 12 чол.), ДП-116 (в 
кількості 5 чол.), ДП-115 (в кількості 4 чол.), ДП-113 (в кількості 19 чол.). В таблиці 5 
акредитаційної справи внаслідок технічної помилки для групи ДП-114 вказано невірну 
кількість (15 студентів), що перевірено експертною комісією і складає 12 чоловік. 
Комплексні контрольні роботи були проведені з дисциплін: Українська мова (за 
професійним спрямуванням), Історія української культури, Безпека життєдіяльності, 
Основи інформатики, Цивільне право, Кримінальне право, Кримінальний процес, 
Цивільний процес. Результати виконання комплексних контрольних робіт для заміру 
залишкових знань свідчать, що з усіх циклів підготовки абсолютна успішність складає 
100%. Показники якісно виконаних контрольних завдань складають за циклами 
підготовки: з соціально-гуманітарної підготовки -  58,8%, з фундаментальної, 
природничо-наукової та загальноекономічної підготовки -  62,5%, з професійної та 
практичної підготовки -  58,1% (наведено у таблиці 2).

Кількісний та якісний аналіз результатів свідчить, що студенти засвоїли 
теоретичні основи курсу з кожного питання, досить повно розкривають сутність курсу, 
а показники якості освіти відповідають вимогам.

Г олова В.М. Єрмоленко
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Таблиця 2

РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ БАКАЛАВРАМИ МІДМУ "КПУ" 
ПРИ ПРОВЕДЕННІ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗА НАПРЯМОМ 6.030401 "ПРАВОЗНАВСТВО"

№
п/
п

Д и сц и п л ін а Ш и ф р  і назва  
с п ец іа л ь н о ст і Г р у п а

К -ст ь
с ту д ен т ів

В и к о н у в а л и  К К Р О д ер ж а л и  о ц ін к и  (к іл ь к іст ь , % ) А б со л ю тн а
у сп іш н іст ь ,

%

Я к іс т ь
%К -ст ь % 5 4 3 2

і 2 3 4 5 6 7 8 | 9 Т о  | Г Г ~ 12 | 13 14 | 15 16 17
3  ц и к л у  со ц іа л ь н о -гу м а н іт а р н о ї п ід го то в к и

1 У к р а їн с ь к а  м о в а  
(з а  п р о ф ес ій н и м  
сп р ям у в ан н я м )

6.030401
«П р аво зн ав ств о »

Д П -1 1 4 12 12 1 0 0 ,0 1 8 ,3 6 5 0 ,0 5 4 1 ,7 - - 1 0 0 ,0 5 8 ,3

2 Істо р ія
у к р а їн с ь к о ї
к у л ьту р и

081 «П раво» Д П -1 1 6 5 5 1 0 0 ,0 - - 3 6 0 ,0 2 4 0 ,0 - - 1 0 0 ,0 6 0 ,0

В сьо го 17 17 1 0 0 ,0 1 5 ,9 9 5 2 ,9 7 4 1 ,2 - - 1 0 0 ,0 5 8 ,8
3  ц и к л у  ф у н д ам ен тал ь н о ї, п р и р о д н и ч о -н а у к о в о ї т а  за га л ь н о е к о н о м іч н о ї п ід го то в к и

1 Б е зп е к а
ж и т т єд ія л ь н о с т і

6 .030401
«П р аво зн ав ств о »

Д П -1 1 5 3 3 1 0 0 ,0 - - 2 6 6 ,7 1 3 3 ,3 - - 1 0 0 ,0 6 6 ,7

2 О сн о в и
ін ф о р м ати к и 081 «П раво» Д П -1 1 6 5 5 1 0 0 ,0 - - 3 6 0 ,0 2 4 0 ,0 - - 1 0 0 ,0 6 0 ,0

В сьо го 8 8 1 0 0 ,0 - - 5 6 2 ,5 3 3 7 ,5 - - 1 0 0 ,0 6 2 ,5
3  ц и к л у  п р о ф е с ій н о ї т а  п р а к т и ч н о ї п ід го то в ки

1
Ц и в іл ь н е  п р аво

6.030401
« П р аво зн ав ств о »

Д П -1 1 4 12 12 1 0 0 ,0 1 8 ,3 6 5 0 ,0 5 4 1 ,7 - - 1 0 0 ,0 5 8 ,3

2 К р и м ін ал ь н е
п раво

6 .030401
« П р аво зн ав ств о »

Д П -1 1 4 12 12 1 0 0 ,0 - - 7 5 8 ,3 5 4 1 ,7 - - 1 0 0 ,0 5 8 ,3

3 К р и м ін ал ьн и й
п р о ц ес

6.030401
« П р аво зн ав ств о »

Д П -1 1 3 19 19 1 0 0 ,0 - - 11 5 7 ,9 8 4 2 ,1 - - 1 0 0 ,0 5 7 ,9

4 Ц и в іл ьн и й
п р о ц ес

6.030401
« П р аво зн ав ств о »

Д П -1 1 3 19 19 1 0 0 ,0 1 5 ,3 10 5 2 ,6 8 4 2 ,1 - - 1 0 0 ,0 5 7 ,9

В сьо го 6 2 6 2 1 0 0 ,0 2 3 ,2 3 4 5 4 ,9 2 6 4 1 ,9 - - 1 0 0 ,0 5 8 ,1
В сьо го 8 7 8 7 1 0 0 ,0 3 3 ,5 4 8 5 5 ,1 3 6 4 1 ,4 - - 1 0 0 ,0 5 8 ,6

Голова комісії 

Члени комісії:

Директор МІДМУ "КПУ"

В.М. Єрмоленко 

В.М. Семенов 

М.М. Радєва

Г олова В.М. Єрмоленко
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Студенти напряму підготовки 6.030401 "Правознавство" виконують за час 
навчання три курсові роботи за вибором з дисциплін: "Теорія держави та права" або 
"Історія держави та права України", "Цивільне право" або "Кримінальне право", 
"Цивільний процес" або "Кримінальний процес". Тематика курсових робіт формується 
викладачами, розглядається та затверджується на засіданні кафедри. Тематика 
курсових робіт передбачає елементи дослідницької роботи студентів згідно актуальних 
проблем управління організаціями й наявних конкретних даних з установ та 
організацій. Якість курсових робіт відповідає оцінкам, які студенти отримали під час 
захисту.

Практичне навчання студентів проводиться на підприємствах міста та області. 
Перелік усіх видів практик, їх форма, тривалість і терміни проведення визначаються 
навчальним планом та графіком навчального процесу. Зміст і послідовність 
проведення практики визначається робочими програмами практик.

Практики є важливою складовою навчального процесу, поєднуючи теоретичну 
підготовку майбутніх фахівців з їх практичною діяльністю безпосередньо на 
підприємствах, в установах та організаціях. Основними базами практик доля студентів 
напряму є Юридична клініка МІДМУ "КПУ", Приватний нотаріус Бондар Тамара 
Іванівна, Мелітопольський міський центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, Приватне підприємство "Юридична компанія "ДЕФЕНС", 
ДП "Мелітопольська виховна колонія", ТОВ "АТП-АСА", Адвокат Івашина Аріна 
Анатоліївна, ТОВ "Автопрофі М", Адвокат Дєєв Максим Валерійович та інші приватні 
підприємства малого і середнього бізнесу та державні установи.

Під час проведення практик студенти ведуть щоденник, де фіксується виконання 
роботи. Після закінчення практики складається звіт, який оцінюється та 
затверджується керівниками практик від навчального закладу та провідними 
спеціалістами або керівниками підприємств.

Поглиблення практичної спрямованості навчанйя відбувається шляхом 
розширення форм та методів співпраці з підприємствами, установами, організаціями, 
зокрема, за рахунок збільшення баз практики з числа найбільш ефективно 
функціонуючих підприємств та установ, проведення практичних занять з фахових 
дисциплін безпосередньо на виробництві, залучення висококваліфікованих фахівців- 
практиків до навчально-виховного процесу.

На завершальному етапі навчання студенти напряму підготовки 6.030401 
"Правознавство", які навчаються за програмою бакалавра, складають два комплексних 
державних екзамени з "Теорії та історії держави і права" та "Цивільного та 
кримінального права і процесу". Проведення державного іспиту відбувається згідно 
встановлених вимог.

Частка випускників, на яких навчальний заклад має дані про їх місце роботи і 
посаду за останні три роки складає відповідно: 82%, 80%, 86% від загальної кількості 
випускників.

Експертна комісія констатує, що показники екзаменаційних сесій, що передували 
акредитації, та порівняльні результати виконання студентами комплексних 
контрольних робіт з дисциплін, оцінка курсових робіт дозволяють зробити висновок, 
що рівень підготовки бакалаврів напряму 6.030401 -  Правознавство у МІДМУ "КПУ" 
знаходиться на достатньому рівні і відповідає акредитаційним умовам впровадження 
освітньої діяльності закладів освіти. Випускники інституту готові виконувати свої 
професійні обов'язки та будуть користуватись Попитом на ринку праці.

Г олова В.М. Ермоленко
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11. Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів
Під час попередньої акредитації напряму підготовки були зроблені наступні 

зауваження, які були цілком виправлені:
-  продовжити роботу по впровадженню у навчальний процес активних методів 

навчання.
З метою своєчасного та якісного забезпечення студентів навчально- 

методичними матеріалами для самостійної роботи студентів у МІДМУ "КПУ" створено 
електронний Метеї-ресурс підтримки освітніх програм напрямів навчання. Ресурс 
реалізовано на основі вільно розповсюджуваного програмного комплексу МОСЮЬЕ 
(http://moodle.org), який позиціонується як система управління навчанням. Відповідно 
до навчального плану напряму створені сторінки навчальних дисциплін, де у 
структурованій формі представлено навчально-методичне забезпечення. Електронний 
формат представлення матеріалів в системі дозволяє оперативно здійснювати зміни, 
розширення, доповнення та коригування навчально-методичних матеріалів 
дисципліни. З метою обговорення та поширення активних методів навчання у 
навчальний процес в інституті діє науково-методичний семінар "Школа молодого 
викладача", що є складовою частиною системи підвищення кваліфікації викладачів і 
об’єднує викладачів з вищою освітою. Загальною метою роботи "Школи молодого 
викладача" є формування у молодих викладачів високих професійних ідеалів, потреб в 
постійному саморозвитку і самовдосконаленні.

- інтенсифікувати роботу викладачів з налагодження зв’язків з ВНЗ України та 
світу з метою обміну знаннями та досвідом.

МІДМУ "КПУ" поступово розвиває співробітництво з відомими українськими й 
зарубіжними вищими навчальними закладами, організаціями, асоціаціями, 
агентствами, фондами й установами, беручи участь у міжнародних проектах, 
залучаючи досвідчених іноземних фахівців до викладання в МІДМУ "КПУ", проводячи 
спільні наукові дослідження тощо. Ееографія міжнародних зв’язків інституту охоплює 
ряд країн: Польща, Норвегія, Німеччина, Росія, Білорусь, Грузія. Зокрема, інститутом 
підписано договори про співробітництво з такими навчальними закладами: 
Жешувський університет (Жешув, Польща); Жешувська Політехніка (Жешув, 
Польща); Факультет управління Жешувської Політехніки ім. Ігнасіо Лукасєвича 
(Жешув, Польща).

Щорічно в інституті відбуваються дві міжнародні конференції, участь у яких 
приймають представники навчальних закладів -  партнерів.

-  організувати підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу за 
напрямами діяльності.

Усі викладачі кафедр МІДМУ "КПУ" підвищили кваліфікацію в Інституті 
післядипломної освіти КПУ за програмою "підвищення кваліфікації педагогічних та 
науково-педагогічних кадрів" з отриманням свідоцтва та пройшли стажування на 
відповідних кафедрах Класичного приватного університету з отриманням посвідчення. 
Викладачами інституту захищено кандидатські та докторські дисертації, отримано 
вчені звання доцент та професора.

11. Забезпечення якості винної освіти
В Мелітопольському інституті державного/ та муніципального управління 

"Класичного приватного університету" запроваджуються елементи системи 
забезпечення якості вищої освіти, яка передбачає здійснення низки процедур і заходів,
зокрема: розробка та впровг

Г олова

положень з організації освітнього процесу,

В.М. Ермоленко

http://moodle.org
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нормативного забезпечення освітніх програм та навчальних дисциплін, практики 
студентів; здійснення моніторингу навчальних досягнень студентів, забезпечення 
якості семестрового оцінювання та проведення аналізу його результатів на засіданнях 
вченої ради інституту; організаційне забезпечення державної атестації щодо 
оцінювання здобувачів вищої освіти, проведення аналізу звітів голів державних 
екзаменаційних комісій; щорічна атестація науково-педагогічних працівників тощо.

Особлива увага приділяється забезпеченню необхідних інформаційних ресурсів 
для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, 
засобами віртуальної аудиторії сайту підтримки навчальних програм інституту та 
впровадження проекту "Електронна бібліотека МІДМУ "КПУ". Також для ефективного 
управління освітнім процесом, забезпечення зв’язків між структурними підрозділами 
застосовуються процедури внутрішньої комп’ютерної мережі інституту, а для 
забезпечення публічності інформації -  сайт інституту в мережі Інтернет.

Таким чином, комісія констатує, що система внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти з спеціальності 6.030401 "Правознавство" відповідає акредитаційним 
вимогам.

Загальні висновки
Експертна комісія відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

14.06.2017 р., №1174-А в період з 26 по 27 червня 2017 року здійснювала 
акредитаційну експертизу роботи Мелітопольського інституту державного та 
муніципального управління "Класичного приватного університету" з оцінювання 
відповідності державним вимогам освітньої діяльності цього навчального закладу з 
підготовки фахівців галузі знань 0304 -  Право за спеціальністю 6.030401 -  
Правознавство освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" ліцензійним обсягом ЗО осіб 
денної та 10 осіб заочної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
"бакалавр".

На підставі поданих на повторну акредитацію матеріалів та перевірки 
результатів діяльності на місці комісія констатує, що освітня діяльність 
Мелітопольського інституту державного та муніципального управління "Класичного 
приватного університету" галузі знань 0304 -  Право за спеціальністю 6.030401 -  
Правознавство освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" відповідає встановленим 
вимогам Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001р. № 978 "Про затвердження 
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 
навчальних закладах та вищих професійних училищах" і забезпечує державну гарантію 
якості вищої освіти.

Експертна комісія просить Акредитаційну комісію України акредитувати 
освітню діяльність Мелітопольського інституту державного та муніципального 
управління "Класичного приватного університету" з підготовки фахівців галузі знань 
0304 -  Право за спеціальністю 6.030401 -  Правознавство освітньо-кваліфікаційного 
рівня "бакалавр" ліцензійним обсягом 30 осіб .денної та 10 осіб заочної форми 
навчання, та видати сертифікат про акредитації

Кількісні та якісні показники наявшрг умов провадження освітньої діяльності 
зведені до нижчеподаної порівняльної таодиці, яка є складовою даних висновків.
Рекомендації акредитаційної комісії враховані та виконані в повному обсязі.

Г олова В.М. Ермоленко
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При загальному позитивному рішенні експертна комісія вважає за доцільне 
висловити керівникові Мелітопольського інституту державного та муніципального 
управління "Класичного приватного університету" такі рекомендації, що не впливають 
на рішення про акредитацію, але дозволяють поліпшити якість підготовки фахівців:

1) інтенсифікувати профорієнтаційну роботу серед учнів шкіл з метою 
формування якісного контингенту студентів;

2) активізувати роботу в напрямку міжнародного співробітництва, зокрема, в 
співпраці з закордонними науковими установами;

3) організувати участь студентів у Всеукраїнських конкурсах НДР з фаху;
4) розширити використання у навчальному процесі ліцензійного програмного 

забезпечення та сучасних інформаційних технологій;
5) оновити бібліотечний фонд літературою з фаху вітчизняних та зарубіжних 

авторів;
6) розширити практику проведення занять на базі підприємств регіону.

Голова комісії:
завідувач кафедри аграрного, 
земельного та екологічного права 
імені академіка В.З. Янчука 
Національного університету біоресурсів 
і природокористування України, 
доктор юридичних наук, професор

Члени комісії: 
заступник директора 
з навчально-організаційної роботи 
Сумського державного університету, 
кандидат наук з державного управління, доцент

В.М. Єрмоленко

В.М. Семенов

Анкетні дані експертної комісії:
1. Єрмоленко Володимир Михайлович, завідувач кафедри аграрного, 

земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука Національного 
університету біоресурсів і природокористування України, доктор юридичних наук, 
професор;

Адреса: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 17, тел. (067) 994 94 84.
2. Семенов Володимир Миколайович, заступник директора з навчально- 

організаційної роботи Сумського державного університету, кандидат наук з 
державного управління, доцент;

Адреса: 40007, вул. Петропавлівська, 57, м. Суми, тел. (050) 441 11 50.

З експертними висновками ознайомлена:

Директор Мелітопольського інституту 
державного та муніципального управління 
"Класичного приватного університету"

Г олова

М.М. Радєва

В.М. Єрмоленко
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
відповідності наявних умов провадження освітньої діяльності вимогам

акредитації

Мелітопольський інститут державного та муніципального управління 
"Класичного приватного університету"

Ступінь -  бакалавр 
Галузь знань -  0304 -  Право
Н а п р я м  -  6 .030401  -  П завознавство

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1. Загальні вимоги

1. Наявність концепції діяльності за напрямом 
6.030401 "Правознавство", погоджена з міською 
державною адміністрацією та ГРЕК ДАК в 
Запорізькій області

+ +

2. 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 напряму підготовки. (% від 
кількості годин)

75 100 +25

у тому числі на постійній основі 50 , 54 +4
2. Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин 
фундаментального циклу дисциплін навчального 
плану напряму підготовки (% від кількості 
годин) (за винятком військових навчальних 
дисциплін)

75 76 +1

у тому числі на постійній основі 50 76 +26
зних:
докторів наук або професорів (враховується до Уг 
кандидатів наук, доцентів, які мають стаж 
безперервної роботи у КПУ не менше 10 років, а 
також є авторами (співавторами) навчальних 
посібників з грифом Міністерства освіти і науки 
України)

10 76 +66

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

86 + 1 1

у тому числі на постійній основі •
1 Ч  50 74 +24

Голова Ічьич В .М . Єрмоленкот !1
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Найменування показника (нормативу)
Значення

показника
(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

з них:
докторів наук або професорів (враховується до / г  

кандидатів наук, доцентів, які мають стаж 
безперервної роботи у Класичному приватному 
університеті не менше 10 років, а також є авторами 
(співавторами) навчальних посібників з грифом 
Міністерства освіти і науки України)

10 17 +7

4. Частка педагогічних працівників вищої категорії, які 
викладають лекційні години дисциплін навчального 
плану напряму підготовки (% від кількості годин)

- - -

5. Наявність кафедри (циклової комісії) з 
фундаментальної підготовки

+ + -

6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) 
підготовки, яку очолює фахівець відповідної 
науково-педагогічної напряму підготовки:

+ + -

доктор наук або професор - - -

кандидат наук, доцент + + -

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо матеріально-технічного забезпечення, навчально-методичного забезпечення,

ін ф о р м а ц ій н о г о  за б е зп е ч е н н я  о с в іт н ь о ї д ія л ь н о с т і у с( >ері в и щ о ї о св іти

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

Т Е Х Н О Л О Г ІЧ Н І ВИ М О ГИ  
щ одо м атеріально-технічного забезпечення  

осв ітньої діяльності у  сфері вищ ої освіти
1. Забезпеченість прим іщ енням и 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 4,24 +1,85

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

10 10 -

3. Н аявність соц іально-побутової інфраструктури:
1) бібліотеки, у  том у числі читального залу + + -

2) пунктів харчування + + -

3) актового чи концертного залу + -

4 ) спортивного залу /  + + -
5) стадіону та/або спортивних майданчиків, ,, ( + + -

Го л о в а  IV и
1 г Г О  7  п  /) * Л П \

В.М. Є р м о л е н к о
д і  ^
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Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

6) медичного пункту + + -

4. Забезпеченість здобувачів вищ ої освіти 
гуртож итком (мінімальний відсоток потреби)

70 70 -

5. Забезпеченість ком п’ю терним и робочими місцями, 
лабораторіями, полігонам и, обладнанням , 
устаткуванням, необхідним и для виконання 
навчальних планів

+ + -

Т Е Х Н О Л О ГІЧ Н І ВИ М О ГИ  
щ одо навчально-м етодичного забезпечення  

осв ітньої діяльності у  сф ері вищ ої освіти
1. Н аявність опису освітньої програми + + -

2. Н аявність навчального плану та  поясню вальної 
записки до нього

+ + -

3. Н аявність робочої програми з кож ної навчальної 
дисципліни навчального плану

+ + -

4. Н аявність ком плексу навчально-методичного 
забезпечення з кож ної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ + -

5. Н аявність програм и практичної підготовки, робочих 
програм практик

+ + -

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

+ і 4- -

7. Н аявність м етодичних м атеріалів для проведення 
атестації здобувачів

+ + -

Т Е Х Н О Л О ГІЧ Н І ВИ М О ГИ  
щ одо інф орм аційного забезпечення осв ітньої 

діяльності у  сфері вищ ої освіти
1. Забезпеченість б ібліотеки вітчизняними та 
закордонними ф аховими періодичними виданнями 
відповідного або спорідненого профілю , в тому числі 
в електронному вигляді

не м енш  як 
чотири 
найм е

нування

4 -

2. Н аявність доступу до баз даних періодичних 
наукових видань англійською  м овою  відповідного або 
спорідненого профілю  (допускається спільне 
користування базами кільком а закладам и освіти)

+ + -

3. Н аявність оф іційного веб-сайту закладу освіти, на 
якому розм іщ ена основна інф орм ація про його 
діяльність (структура, л іцензії 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,

/

/ + + -

Г олова В.М. Єрмоленко
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Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

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)

50 50 -

Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення напряму 
Державним вимогам до акредитації напряму підготовки та спеціальності

Найменування показника (нормативу)
Значення

показника
(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

6. Критерії та вимоги до акредитації 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 напрям і працюють у 
навчальному закладі за основним місцем 
роботи, які займаються вдосконаленням 
навчально-методичного забезпечення, 
науковими дослідженнями, підготовкою 
підручників та навчальних посібників, %

100

оо

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

90 100 +10
2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки "5" і "4м), % 50 58,8 +8,8
2.2. Рівень знань студентів з природничо- 
наукової (фундаментальної) підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90

/
100 +10

Г олова В.М. Єрмоленко
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Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Ф актичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки "5" і "4"), % 50 62,5 +12,5
2.3. Рівень знань студентів з напряму 
(фахової) підготовки:
2.3.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, %

90 100 +10

2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки "5" і "4"), % 50 58,1 +8,1

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)

+ +

Голова комісії:
завідувач кафедри аграрного, 
земельного та екологічного права 
імені академіка В.З. Янчука 
Національного університету біоресурсів 
і природокористування України, 
доктор юридичних наук, професор

Члени комісії: 
заступник директора 
з навчально-організаційної роботи 
Сумського державного університету, 
кандидат наук з державного управління, доцент

З експертними висновками ознайомлена:

Директор Мелітопольського інституту 
державного та муніципального управління 
"Класичного приватного університету"

В.М. Єрмоленко

В.М. Семенов

М.М. Радєва

чіііїзгасакз*г̂
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