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висновки
експертної комісії Міністерства освіти і науки України 
щодо проведення первинної акредитаційної експертизи 

освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 081 «Право» 
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

у Дубенській філії вищого навчального закладу 
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 року 
№ 978 «Про затвердження положення про акредитацію вищих навчальних 
закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 
професійних училищах», наказу Міністерства освіти і науки України 
№ 889-л «Про проведення акредитаційної експертизи» з метою проведення 
первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми 
«Право» зі спеціальності 081 «Право» за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти експертна комісія у складі:

Голова комісії: Омельченко Наталія Леонідівна, науковий 
співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування 
Інституту держави і права ім. В. Корецького Національної академії наук 
України, кандидат юридичних наук, доцент;

Член комісії: Николайчук Любов Михайлівна, доцент кафедри 
суспільних наук інституту гуманітарної підготовки та державного управління 
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 
кандидат юридичних наук,
у період з 19 по 21 червня 2019 року включно на місці розглянула матеріали 
акредитаційної справи, перевірила та встановила відповідність поданої 
інформації щодо можливості первинної акредитаційної експертизи освітньо- 
професійної програми «Право» зі спеціальності 081 «Право» за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти у Дубенській філії вищого навчального 
закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
(Лубенська філія Університету «Україна»).

Акредитаційна експертиза проведена за такими напрямами:
1) підтвердження достовірності інформації, поданої Лубенською 

філією
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вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна» до департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та 
ліцензування Міністерства освіти і науки України у зв’язку з проведенням 
акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за освітньо-професійною 
програмою «Право» зі спеціальності 081 «Право» за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти;

2) підтвердження відповідності встановленим законодавством вимогам 
щодо кадрового складу, науково-методичного рівня викладачів, забезпечення 
нормативних вимог до чисельності, рівня науково-дослідної діяльності 
випускової кафедри права;

3) виявлення повноти навчального та методичного забезпечення 
освітньо-професійної програми, наявності навчальної документації та рівня 
забезпечення літературними джерелами, використання комп’ютерних 
технологій;

4) підтвердження відповідності нормативам Міністерства освіти і науки 
України щодо матеріально-технічного забезпечення освітньо-професійної 
програми, яка акредитується;

5) підтвердження відповідності встановленим законодавством вимогам 
щодо організації освітнього процесу, рівня знань студентів з дисциплін 
навчального плану.

Висновки експертів підготовлені на основі вивчення відповідних 
документів, що регламентують діяльність Лубенської філії ВНЗ «Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна», навчально-методичної 
документації спеціальності, проведення співбесід з керівництвом і 
викладачами випускової кафедри права.

Голова експертної комісії
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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ І СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Лубенська філія ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна» створена 27 грудня 2006 р. згідно з наказом «Про 
реорганізацію Рівненського регіонального центру дистанційного 
навчання» («Університет «Україна» №150 від 27.12.06 р.) та є 
правонаступником Рівненського регіонального центру дистанційного 
навчання ВНЗ «Університет «Україна».

Дозволи органів місцевого самоврядування щодо розташування філії 
представлені у вигляді Листа-клопотання перед Міністерством освіти і науки 
України щодо створення Лубенської філії Університету «Україна» 
Лубенської міської ради від 15.09.2006 р. № 2/13-2372 і Листа-клопотання 
перед Міністерством освіти і науки України щодо створення Лубенської філії 
Університету «Україна» Лубенської районної ради Рівненської області від 
09.08.2006 р. № 1/3-208.

Лубенська філія ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна» внесена до Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій України (довідка № 24362/07). Ідентифікаційний код -  
33261561. Лубенська філія має статус неприбуткової організації.

Лубенську філію ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна» включено до Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій України (довідка АБ №619186, видана статуправлінням міста 
Києва 24.10.2012 р.).

Лубенська філія вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна» діє за ліцензією, виданою 
Міністерством освіти і науки України від 19.06.2015 р. серія АЕ № 636816.

Діяльність Лубенської філії як структурного підрозділу ВНЗ 
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
регламентується:

• Статутом університету «Україна» (реєстраційне свідоцтво від 
07.05.1999 р.);

• Наказом «Про реорганізацію Рівненського регіонального центру 
дистанційного навчання («Університет «Україна» від 27.12.06 р. № 150);

• Положенням про Лубенську філію вищого навчального закладу 
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 
затвердженим 27.12.2006 р.
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Комісія розглянула і перевірила засновницькі та інші документи, 
на підставі яких здійснюється освітній процес у Лубенській філії ВНЗ 
Університету «Україна». Наявність зазначених документів засвідчується 
та відповідає вимогам акредитації.

Директор Лубенської філії -  Заслужений працівник освіти 
України Музика Володимир Павлович.
Робота на керівних посадах:

• 1981-2002 рр. -  директор Лубенського Палацу дітей та молоді;
• 2002-2003 рр. -  начальник відділення Рівненської філії 

Університету «Україна»;
• 2003-2006 рр. -  завідувач Рівненського регіонального центру 

дистанційного навчання Університету «Україна»;
• з 27.11.2007 р. -  директор Лубенської філії Університету «Україна». 

Юридична адреса: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Шевченка, 14. 
тел.: (03656) 4-94-99 , e-mail: dubno_ukaine@ukr.net

Структура філії складається із директорату, Вченої ради, 3 кафедр, з 
них -  3 випускові (права, інформаційних та комп’ютерних технологій, 
обліку і фінансів), навчальної частини, бухгалтерії, відділу кадрів, 
архіву, бібліотеки тощо.

Лубенська філія розташована у власних та орендованих приміщеннях 
загальною площею 4543,4 кв.м. (копії: свідоцтва на право власності 
приміщення загальною площею 521,1 кв.м. та довідка про користування; 
рішення Лубенської міської ради про передачу в оренду приміщення 
загальною площею 526,3 кв.м. терміном на 10 років від 02.12.2008 р. № 98 та 
договір оренди з 02.12.2008 р. по 02.12.2018 р., продовжено згідно п.п.8.5, п.8 
даного договору; договір оренди приміщення загальною площею 317,0 
кв.м. на 3 роки з 28.03.2017 р. по 28.03.2020 р.; договір оренди приміщення 
загальною площею 3179,0 кв.м. на 3 роки з 28.03.2017 р. по 28.03.2020 р. 
договір оренди приміщення загальною площею 51,7 кв.м. на 2 роки і 4 міс. з 
10.03.2017 р. по 10.02.2020 р.).

Філія -  відокремлений структурний підрозділ Відкритого
міжнародного університету розвитку людини «Україна», діяльність якого 
відповідає основним напрямкам Законів України «Про освіту», «Про вищу 
освіту» та напрямкам, викладеним в національній програмі «Освіта. Україна 
XXI століття» -  і забезпечує рівне для громадян України право на освіту у 
відповідності з інтересами та здібностями кожного.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 
2 червня 1993 р. № 161 «Про затвердження Положення про організацію
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навчального процесу у вищих навчальних закладах». Законів «Про освіту», 
«Про вищу освіту» у філії розроблені навчальні плани спеціальностей, які 
погоджені з науково-методичними об’єднаннями спеціальностей,
Міністерством освіти і науки України та затверджені в базовій структурі в 
установленому порядку.

Висновок. Експертна комісія відзначає, що достовірність 
інформації акредитаційної справи, поданої до МОН України 
Лубенською філією ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна», перевірена на підставі легітимних оригіналів 
відповідних документів, підтверджує право на провадження діяльності у 
сфері вищої освіти та відповідає державним вимогам. Система освітньої 
діяльності у Лубенській філії ВНЗ «Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» дозволяє проводити підготовку здобувачів 
спеціальності 081 «Право».

Омельченко Наталія Леонідівна
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Дубенська філія ВНЗ Університет «Україна» є багатопрофільним 
закладом, який здійснює підготовку високопрофесійних фахівців у правовій 
галузі.

Формування контингенту студентів Лубенської філії ВНЗ Університету 
«Україна» здійснюється відповідно до основних положень Законів України 
«Про освіту», «Про вищу освіту», Правил прийому на навчання, розроблених 
Приймальною комісією Відкритого міжнародного університету розвитку 
людини «Україна» (затверджені рішення Вченої ради Університету 
«Україна» від 27.12.2018 р., протокол № 7), відповідно до Умов прийому на 
навчання (затверджених наказом Міністерства освіти і науки України), 
Положення про приймальну комісію Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини «Україна», а також Положення про відбіркові комісії 
структурних підрозділів університету: інститутів, факультету, філій 
Університету «Україна», наказів Президента Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна» і директора Лубенської філії 
Університету «Україна».

Комісія відзначає, що відповідно до чинного наказу МОН України 
1/9 -239 від 28.04.2017 року, ОПП повинні базуватися на компетентнісному 
підході. При цьому, компетентності розписуються за навчальними 
дисциплінами. В пояснювальних записках до ОПП компетенції представлені.

Для організації формування контингенту майбутніх здобувачів вищої 
освіти першого (бакалаврського) рівня наказом президента Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини «Україна» затверджується 
склад відбіркової комісії, до якого входять: голова (директор філії), 
відповідальний секретар відбіркової комісії, члени відбіркової комісії з числа 
науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу 
філії, кількість яких визначається, виходячи з потреби відбіркової комісії.

У складі відбіркової комісії призначається уповноважена особа 
відбіркової комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв та 
подання до Єдиної державної електронної бази з питань освіти отриманих від 
вступників відомостей.

Профорієнтаційна робота здійснюється відповідно до «Плану заходів 
щодо якісної організації формування контингенту та проведення 
профорієнтаційної роботи на 2018-2019 н. р.», «Плану роботи відбіркової 
комісії Лубенської філії Університету «Україна» на 2019 рік», 
Розпорядження про закріплення за навчально-виховними підрозділами
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загальноосвітніх навчальних закладів та внесення до індивідуальних планів 
роботи професорсько-викладацького складу заходів профорієнтаційного 
спрямування: проведення «Днів відкритих дверей»; зустрічі з керівництвом 
інституту; нагородження призерів предметних конкурсів; подаються 
рекламні матеріали через засоби масової інформації. Профорієнтаційна 
робота ведеться у тісній співпраці з районними державними адміністраціями, 
управліннями та відділами освіти, з обласним і районними центрами 
зайнятості, об’єднаними територіальними громадами, з професійно- 
технічними та загальноосвітніми навчальними закладами міста Дубно та 
Рівненської області.

Кафедра права проводить цілеспрямовану профорієнтаційну роботу 
щодо формування контингенту студентів освітньо-професійної програми 
«Право» зі спеціальності 081 «Право» за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти.

Викладачі знайомлять вступників із умовами вступу до філії, переліком 
необхідних документів, вступними випробуваннями, надають інформацію 
про дати проведення Днів відкритих дверей тощо. Залучення абітурієнтів до 
вступу на освітньо-професійну програму «Право» зі спеціальності 
081 «Право» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти проводиться 
шляхом проведення студентських науково-практичних конференцій, 
семінарів, круглих столів.

Контингент студентів-бакалаврів освітньо-професійної програми 
«Право» зі спеціальності 081 «Право» формується за рахунок абітурієнтів на 
базі повної середньої освіти та студентів освітнього рівня «молодший 
спеціаліст» із зазначеної чи іншої спорідненої спеціальності, які отримують 
освіту за денною та заочною формами навчання на контрактній основі, у т. ч. 
з випускників інших закладів вищої освіти.

Для проведення профорієнтаційної роботи на кафедрі права створено 
електронну скриньку, електронні ресурси, інформаційний пакет, рекламні 
буклети, пам’ятки для абітурієнтів, наочний матеріал, фотоплакати, що 
відображають різні види діяльності професорсько-викладацького складу та 
студентів, відеоматеріали, конкурси, майстер-класи.

Щороку до філії вступають абітурієнти пільгових категорій: діти- 
сироти, військовослужбовці, що брали участь в АТО, та особи з інвалідністю.

Для студентів з обмеженими фізичними можливостями організовано 
навчання в інтегрованих групах.

У філії діє система студентського самоврядування згідно із Законом 
України «Про вищу освіту». Основними завдаїшями органів студентського
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самоврядування є забезпечення та захист прав та інтересів студентів, 
насамперед, щодо організації освітнього процесу; забезпечення виконання 
студентами своїх обов’язків; сприяння навчальній, науковій та творчій 
діяльності студентів, створенню відповідних умов для їх проживання та 
відпочинку; допомога у працевлаштуванні та вирішенні особистих питань 
студентів. Студентська самоврядна колегія активно залучається до 
профорієнтаційної роботи філії.

Відповідно до Правил прийому навчального закладу на навчання до 
філії зараховуються особи на конкурсній основі: для здобуття освітнього 
рівня «бакалавр» освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 
081 «Право» на основі диплому молодшого спеціаліста та атестата про повну 
базову освіту відповідно до нині діючих вимог Міністерства освіти і науки 
України.

Підготовка бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Право» зі 
спеціальності 081 «Право» здійснюється кафедрою права. Необхідність 
підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми «Право» зі
спеціальності 081 «Право», що подана на акредитацію, повністю 
обґрунтована потребами ринку праці.

Фактичний прийом на освітній рівень «бакалавр» з освітньо- 
професійної програми «Право» зі спеціальності 081 «Право» не перевищує 
ліцензований обсяг. Ліцензований обсяг підготовки бакалаврів за освітньо- 
професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» -  50 осіб. 
Фактичний набір у 2017-2018 н. р. становив 29 осіб, а у 2018-2019 -  31 
особа.

Омельченко Наталія Леонідівна



Таблиця 2.1.
Показники формування контингенту студентів' Лубенської філії 

Університету «Україна» за спеціальністю 081 «Право»
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№
п/п

Показники Роки
2017-2018

н.р.
2018-2019 н.р.

1 2 3 4
1 Ліцензований обсяг підготовки 50 50
2 Прийнято на навчання, 

всього (осіб):
- денна форма 3 3
в т.ч. за дерзамовленням - -
- заочна форма 25 26
в т.ч. за дерзамовленням - -
- нагороджених медалами, або тих, 
що отримали диплом із відзнакою

• “

таких, які пройшли дострокову 
підготовку і 
профорієнтацію
- зарахованих на пільгових умовах, з 
якими укладені договори на підготовку

“

3 Подано заяв на одне місце за формами 
навчання:
- денна 3 5
- заочна 25 29

4 Кількість випускників ВНЗ І-П рівнів 
акредитації, прийнятих на старші курси:
- денна 3 3
- заочна 23 26
Висновок. Експертна комісія констатує, що формування 

контингенту здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 
«Право» зі спеціальності 081 «Право» за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти здійснюється з дотриманням законодавчих, 
нормативних вимог та ліцензованих обсягів прийому.

Експертна комісія підтримує первинну акредитацію освітньо- 
професійної програми «Право» зі спеціальності 081 «Право» за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти у Лубенській філії вищого 
навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку

Омельченко Наталія Леонідівна



людини «Україна» з ліцензованим обсягом 50 осіб на період, що 
акредитується.

Експертна комісія рекомендує посилити профорієнтаційну роботу 
серед молоді з метою залучення потенційного контингенту для 
підготовки фахівців за спеціальністю 081 «Право», що дозволить 
забезпечити виконання ліцензійного обсягу повною мірою.

10
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3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня за освітньо- 
професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» здійснюється 
на основі розробленої та затвердженої в установленому порядку освітньо- 
професійної програми «Право», навчального плану, пояснювальної записки 
до нього.

Значущість освітньо-професійної програми «Право» полягає у 
формуванні у здобувачів вищої освіти загальних і фахових компетентностей 
для успішного розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних 
проблем у сфері професійної юридичної діяльності.

Освітньо-професійна програма «Право» забезпечує якісну підготовку 
бакалаврів спеціальності 081 «Право», глибокі професійні знання, розвинені 
аналітичні здібності, широкий кругозір, сучасний світогляд на явища та 
тенденції у світовій та вітчизняній юриспруденції. Зміст компонентів 
освітньо-професійної програми «Право» та навчального плану відповідає 
державним вимогам.

Навчальним планом підготовки бакалаврів передбачено вивчення 
48 навчальних дисциплін циклу загальної та професійної підготовки. 
Студентам надано право вибору навчальних дисциплін в обсязі 63 кредити 
ESTS. Для набуття студентами практичних навичок передбачено 
проходження чотирьох практик.

Цикл загальної підготовки (загальний бюджет часу 54 кредити ESTS) 
містить обов’язкові (36 кредитів ESTS ) та вибіркові (18 кредитів ESTS) 
навчальні дисципліни. До обов’язкових дисциплін відносяться: 
Українознавство, Українська мова (за проф. спрямуванням), Іноземна мова 
(за проф. спрямуванням), Філософія, Фізичне виховання, Екологія та 
екологічна етика, Інформаційні технології, Основи наукових досліджень; 
вибіркові навчальні дисципліни включають: Латинську мову, Економічну 
теорію, Інтернет у бізнесі, Політологію, Соціологію.

Цикл професійної підготовки (із загальним бюджетом часу 
186 кредитів ESTS) містить обов’язкові (141 кредит ESTS) та вибіркові 
(45 кредитів ESTS) навчальні дисципліни. До обов’язкових дисциплін 
відносяться: Охорона праці в галузі, Інформаційні технології в галузі 
(Правові інформаційні системи), Історія держави і права України, Історія 
держави і права зарубіжних країн, Основи римського приватного права, 
Теорія держави і права, Адміністративне право, Господарське право, 
Державне право зарубіжних країн, Екологічне право, Конституційне право
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України, Криміналістика, Кримінальне право, Кримінальний процес, 
Міжнародне право та право ЄС, Міжнародне приватне право, Організація 
судових та правоохоронних органів, Трудове право, Фінансове право, 
Сімейне право, Цивільне право, Цивільний процес, Юридична деонтологія; 
вибіркові навчальні дисципліни: Адвокатура України, Адміністративний 
процес, Господарський процес, Нотаріат України, Право соціального 
забезпечення, Адміністративна відповідальність, Податкове та митне право, 
Банківське право, Юридична психологія, Теорія доказів, Виконавче 
провадження, Житлове право, Історія вчень про державу і право.

Висновок. Експертна комісія зауважила про конгруентність 
навчальних дисциплін, цикли яких релевантно співвідносяться з 
професійною та загальною підготовками.

Омельченко Наталія Леонідівна
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4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Освітній процес у Лубенській філії вищого навчального закладу 
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна 
здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», Положення «Про вищий навчальний заклад» та «Положення про 
організацію освітнього процесу в Університеті «Україна».

Освітні програми, навчальні плани підготовки бакалаврів освітньо- 
професійної програми «Право» зі спеціальності 081 «Право» відповідають 
вимогам та рекомендаціям МОН України щодо підготовки фахівців 
відповідного напряму. На підставі навчальних планів розроблено і 
затверджено в установленому порядку робочі навчальні плани.

У структурі робочих навчальних програм обов’язково наявні наступні 
розділи:

- мета і завдання дисципліни;
- програмні компетентності, результати навчання здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за ОПП зі 
спеціальності 081 «Право»;

- тематичний план із розподілом навчального часу;
- анотація окремих розділів, тем (модулів) дисципліни;
- зміст семінарів за змістовими модулями;
- перелік тем і обсягів рефератів, курсових робіт тощо;
- форми та засоби контролю знань здобувачів;
- перелік навчальної та методичної літератури (основної та додаткової);
- опис мультимедійних засобів навчання.

Організація освітнього процесу, самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти, контролю їхніх знань, організація і порядок проведення різних видів 
практик, оформлення та видання методичних розробок, робота науково- 
педагогічних працівників здійснюється відповідно до вимог відповідних 
нормативних документів.

За встановленим у філії порядком робоча навчальна програма 
розробляється викладачем, за яким закріплена відповідна дисципліна, 
обговорюється і рекомендується до впровадження на засіданні відповідної 
кафедри за умови позитивної рецензії, затверджується завідувачем кафедри 
та заступником директора з навчально-виховної та наукової роботи

Загальний термін підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» 
становить 3 роки 10 місяців: 7200 годин (240 кредитів ECTS), з них загальної
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підготовки -  1620 годин (54 кредити ECTS), професійної -  5580 годин 
(186 кредитів ECTS).

Перевірка методичного забезпечення навчального процесу показала, 
що в освітньому процесі використовуються власні навчально-методичні 
комплекси, розроблені у закладі на 100 %.

Робочі програми щорічно розглядаються на засіданнях кафедр і 
затверджуються Вченою радою і заступником директора з навчально- 
виховної та наукової роботи. На сьогодні всі дисципліни навчального плану 
забезпечені типовими навчальними програмами, до них підготовлено і 
затверджено робочі програми, конспекти (опорні конспекти) лекцій, плани 
практичних занять, методичні рекомендації до них, методичні рекомендації 
до організації самостійної роботи студентів, методичні рекомендації до 
виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання тощо.

З метою формування компетентного фахівця організовується практика 
студентів спеціальності 081 «Право». Науково-педагогічними працівниками 
кафедри розроблено наскрізну програму практики та робочі програми, у яких 
відображено систематичність формування практичних компетенцій 
майбутніх бакалаврів з права відповідно до вимог ОПП та укладені договори 
з відповідними установами для проходження практики.

Підсумкова (випускова) атестація студентів освітньо-професійної 
програми «Право» зі спеціальності 081 «Право» за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти передбачає комплексний державний іспит, метою якого 
є систематизація, закріплення та поглиблення (розвиток) теоретичних та 
практичних знань за спеціальністю та їх застосування при вирішенні 
актуальних інноваційних науково-дослідних завдань.

Програма випускової атестації для студентів освітнього рівня 
«бакалавр» відповідає вимогам теоретичної та практичної підготовки 
студентів спеціальності 081 «Право», які регламентуються освітньою 
характеристикою.

Комплексний іспит складається з дисциплін циклу професійної 
підготовки: Теорія держави і права, Конституційне право України, 
Адміністративне право, Трудове право, Еосподарське право, Кримінальне 
право, Цивільне право.

Організація роботи екзаменаційної комісії регламентується 
Положенням про організацію освітнього процесу у Відкритому 
міжнародному університеті розвитку людини «Україна» (затверджено 
Вченою радою Університету «Україна», протокол № 1 від 27 лютого 2015 р.) 
та Положенням про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної

Омельченко Наталія Леонідівна
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комісії у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» 
(затверджено Вченою радою Університету «Україна», протокол № 6 від 
26 грудня 2014 року).

Бібліотека разом з читальним залом становить 190 кв.м., крім того, 
укладені угоди про співпрацю з районною та міською бібліотеками.

Аналіз забезпеченості підручниками свідчить, що дисципліни 
забезпечені у співвідношенні: 3 підручники на 1-3 студентів, які одночасно 
вивчають дану дисципліну. Загальний обсяг бібліотечного фонду складає 
біля 57 тис. одиниць в тому числі більше 40 тис. навчальної літератури, 
близько 10 тис. наукової літератури та понад 40 найменувань періодичних 
видань. На сьогоднішній день кількість примірників літератури з дисциплін 
спеціальності 081 «Право» складає 10 922 одиниць.

Для потреб студентів використовується 42 комп'ютери. Створена 
локальна комп'ютерна мережа з виходом в Internet.

Висновок. Зміст та організація освітнього процесу в Лубенській 
філії вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна», його навчально-методичне забезпечення 
підготовки здобувачів вищої освіти, досвід із впровадження новітніх 
технологій навчання відповідає державним вимогам щодо підготовки 
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо- 
професійної програми «Право» зі спеціальності 081 «Право». З метою 
підвищення ефективності освітнього процесу та відповідно до сучасної 
парадигми освіти експертна комісія рекомендує продовжити 
впровадження дистанційної форми навчання, підвищити ефективність 
роботи щодо її науково-методичного забезпечення.

Голова експертної комісії Омельченко Наталія Леонідівна
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5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

За підсумками експертизи документів і матеріалів, поданих 
навчальним закладом, співбесіди з директором, адміністрацією і 
професорсько-викладацьким складом філії встановлено наступне.

Підготовку студентів освітньо-професійної програми «Право» зі 
спеціальності 081 «Право» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 
здійснюють на кафедрі права.

Кафедра права створена у 2016 році (Наказ № ЗО від 31.08.2016 року). 
Метою створення кафедри було забезпечення викладання фахових дисциплін 
спеціальності «Право» та інших спеціальностей філії, провадження освітньої, 
методичної та наукової діяльності за спеціальністю 081 «Право».

Основною метою діяльності кафедри є підвищення рівня методичного 
забезпечення освітнього процесу та підготовка фахівців нової формації, що 
поєднують глибокі теоретичні знання з практичними навичками ефективної 
роботи у складному та динамічному соціальному середовищі.

Кафедра права є випусковою за спеціальністю 081 «Право» освітнього 
рівня «бакалавр».

Кількісний склад кафедри права -  8 викладачів, з них 5 працюють на 
постійній основі.

Всі викладачі кафедри мають відповідну базову освіту і достатній стаж 
науково-педагогічної та практичної діяльності.

Правоторова (Єщук) Ольга Михайлівна -  завідувач кафедри права 
Лубенської філії Університету «Україна», доктор юридичних наук, доцент.

Народилася 27 вересня 1985 року в м. Цюрупинськ Херсонської 
області.

Освіта і професійний шлях:
2003-2008 рр. -  навчання на юридичному факультеті Херсонського 

юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх 
справ, спеціальність правознавство, ОКР спеціаліст, отримала диплом 
спеціаліста, спеціалізація господарчо-правова.

2008-2009 рр. -  навчання в магістратурі Харківського національного 
університету внутрішніх справ. Отримала диплом магістра з відзнакою, 
спеціальність -  правоохоронна діяльність, спеціалізація -  науково- 
педагогічна.

2008-2009 рр. -  інспектор юридичного факультету Херсонського 
юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх 
справ.

Голова експертної комісії Омельченко Наталія Леонідівна
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2009-2011 рр. -  викладач кафедри загально-правових дисциплін 

Херсонського юридичного інституту Харківського національного
університету внутрішніх справ.

2009-2011 рр. -  здобувач кафедри адміністративного права 
Харківського національного університету внутрішніх справ.

2011 р. -  захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 
«Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право» у 
Державному вищому навчальному закладі «Запорізький національний 
університет» на тему «Адміністративно-правове регулювання
правоохоронної діяльності в Україні» та здобула науковий ступінь кандидат 
юридичних наук. На підставі рішення Президії Вищої атестаційної комісії 
України від 31. 05. 2011 року отримала диплом кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право, 
інформаційне право» ДК № 065465.

2011-2017 рр. -  здобувач кафедри адміністративного права та процесу 
«Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

2015-2017 рр. -  завідувач відділу забезпечення розвитку місцевого 
самоврядування Науково-дослідного інституту публічного права.

2017 р. -  захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес, 
фінансове право, інформаційне право» на тему «Адміністративно-правова 
охорона: теорія, практика та перспективи розвитку». На підставі рішення 
Атестаційної колегії від 11.10.2017 року отримала диплом доктора наук 
ДК № 006975.

2017-2018 рр. професор кафедри правознавства соціально- 
економічного факультету Вінницького соціально-екомомічного інституту 
ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

З 2019 року -  завідувач кафедри права Лубенської філії 
ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Кафедра працює в тісному зв'язку з кафедрою інформаційних та 
комп’ютерних технологій та кафедрою обліку і фінансів.

Спеціальність 081 «Право» обслуговують викладачі таких кафедр:
- право -  5 штатних працівників, з них 4 кандидати наук та 1 доктор

наук;
- інформаційних та комп’ютерних технологій -  3 штатних

працівники, з них 2 кандидати наук;
- обліку і фінансів -  1 штатний працівник, 1 кандидат наук;

Голова експертної комісії Омельченко Наталія Леонідівна
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Склад групи забезпечення освітніх програм спеціальності 081 «Право» 

у галузі 08 «Право» наступний:
- доктор юридичних наук -  Правоторова (Єщук) О. М.;
- кандидати юридичних наук, доценти -  Вишковська В. І., 

Попов А. А.
Навчально-методична та наукова робота викладачів Лубенської філії 

планується перед початком навчального року. Кожен викладач має 
індивідуальний план, у якому відображається навчальна, навчально- 
методична робота (підручники, посібники, методичні рекомендації та 
розробки), наукова робота (монографії, статті, виступи на конференціях), 
організаційно-методична, виховна робота серед студентів та громадська 
робота викладача в університеті та поза ним. Індивідуальні плани 
обговорюються та затверджуються на засіданні кафедри перед початком 
навчального року. Завідувач кафедри контролює виконання індивідуальних 
планів викладачів, підсумки підводяться в кінці кожного навчального 
семестру.

Для збільшення у майбутньому кількості штатних науково- 
педагогічних працівників із науковими ступенями та вченими званнями 
адміністрація Лубенської філії проводить відповідну роботу серед 
працівників щодо вступу до аспірантури.

Кафедра права -  активний учасник у громадсько-політичному житті 
України. Викладачі кафедри вважають найважливішим питанням сьогодні 
виховання майбутнього покоління нашої держави і докладають всіх зусиль 
для духовного збагачення молоді, пропагуючи впровадження до навчального 
процесу новітніх підходів до викладання та мотивації навчання студентів.

Навчальним планом підготовки бакалаврів з освітньо-професійної 
програми «Право» зі спеціальності 081 «Право» для циклу дисциплін 
загальної підготовки передбачено 262 лекційні години. Викладання 
262 лекційних годин даного циклу забезпечують науково-педагогічні 
працівники з науковими ступенями та вченими званнями.

Кількість лекційних годин дисциплін циклу професійної підготовки 
становить 1185 годин. Викладання усіх лекційних годин цього циклу 
забезпечують науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та 
вченими званням.

Підвищення кваліфікації викладачів Лубенської філії Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини «Україна», які забезпечують 
навчальний процес спеціальності 081 «Право», здійснюється у відповідно до 
плану підвищення кваліфікації, що розробляється на кожен навчальний рік.

Омельченко Наталія Леонідівна
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Провідними базами підвищення кваліфікації є Інститут права та 

післядиішомної освіти; Міністерство юстиції України; ВНЗ «Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна»; Івано-Франківський 
навчально-науковий інститут менеджменту; Тернопільський національний 
економічний університет; Рівненський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти; Житомирський державний університет імені Івана 
Франка; Рівненський державний гуманітарний університет; Навчально- 
науковий інститут післядипломної освіти національного університету 
водного господарства та природокористування; ПВНЗ «Міжнародний 
економіко-гуманітарний університет ім. акад. С. Дем’янчука»;
ДСНС України Інститут державного управління у сфері цивільного захисту.

Члени кафедри беруть участь у виховному процесі філії. Діяльність 
викладачів спрямована на виховання справжнього громадянина і патріота 
рідної землі. Серед членів кафедри визначені куратори, які закріплені за 
групами. У планах роботи кураторів значне місце займають бесіди на 
морально-етичні теми, зустрічі з цікавими людьми та провідними 
спеціалістами міста і області, організація свят, різноманітних конкурсів, 
вікторин, КВК та ін.

У структурі Лубенської філії функціонує Студентський науково- 
навчальний виробничий підрозділ Юридична клініка, який методично 
підпорядковується завідувачу кафедри права. Студенти-консультанти клініки 
проводять інтерв’ювання, консультування малозабезпечених, соціально 
вразливих верств населення, надають первинну правову допомогу 
зазначеним категоріям осіб під керівництвом викладачів-консультантів; 
здійснюють групову роботу, зокрема адаптаційні, навчально-освітні та 
корекційні тренінги. Значну частину у діяльності Юридичної клініки займає 
просвітницька та науково-методична робота. Окремі студенти проходять 
практику на базі Юридичної клініки.

Висновок. Експертна комісія вважає, що кадрове забезпечення 
підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Право» зі 
спеціальності 081 «Право» за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти у Дубенській філії вищого навчального закладу «Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна» відповідає 
державним акредитаційним вимогам щодо здійснення освітньої 
діяльності з підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою 
«Право».
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6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Лубенська філія вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна» здійснює підготовку фахівців 
освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 081 Право за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у власному приміщенні, 
площею 521,1 кв. м., яке розташоване за адресою: вул. Шевченка, буд. 14., 
м. Дубно, обл. Рівненська. Філія також орендує частину приміщень, 
загальну площу 4022,3 кв. м.

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

Найменування приміщення

Площа приміщень (кв. метрів)

усього
у тому числі

власних орендованих зданих у 
оренду

1. Навчальні приміщення, 
усього 4543,4 521,1 4022,3 0

у тому числі:
приміщення для занять студентів, 
курсантів, слухачів (лекційні, 
аудиторні приміщення, кабінети, 
лабораторії тощо)

3288,2 189,2 3099 -

комп’ютерні лабораторії 163,2 88,2 75,0 -
спортивні зали 171,9 59,9 112 -
2. Приміщення для науково- 
педагогічних (педагогічних) 
працівників

42 42 - -

3. Службові приміщення 26 26 - -

4. Бібліотека 190 190 - -

у тому числі читальні зали 143 143 -
5. Гуртожитки 526,3 - 526,3 -
6. їдальні, буфети 20,0 - 20,0 -
7. Профілакторії, бази відпочинку - - - -
8. Медичні пункти 14,0 14,0 - -

9.Актова зала - - - -

З 26 липня 2004 року на підставі свідоцтва «Про право власності на 
нерухоме майно» серії САА № 806507 від 26 липня 2004 року 
виконкомом Лубенської міської ради передано будівлю навчального 
корпусу по вул. Шевченка, буд. 14., м. Дубно, Рівненської обл., загальною 
площею 521,1 кв.м. у користування Університету «Україна».

Голова експертної комісії Омельченко Наталія Леонідівна
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Для здійснення освітньої діяльності в Лубенській філії Університету 

«Україна» створена матеріально-технічна база, яка відповідає нормам 
державного стандарту і дозволяє проводити навчально-виховну роботу на 
належному рівні.

На даний момент у розрахунку на одного студента площа аудиторного 
фонду становить 3,9 кв.м.

Бібліотека разом з читальним залом становить 190 кв.м., крім того, 
укладені угоди про співпрацю з районною та міською бібліотеками.

Філією орендується приміщення гуртожитку загальною площею 
526,3 кв.м. і проектною потужністю на 48 місць.

Аналіз забезпеченості підручниками свідчить, що дисципліни 
забезпечені у співвідношенні: 3 підручники на 1-3 студентів, які одночасно 
вивчають дану дисципліну. Загальний обсяг бібліотечного фонду складає 
біля 57 тис. одиниць в тому числі більше 40 тис. навчальної літератури, 
близько 10 тис. наукової літератури та понад 40 найменувань періодичних 
видань. На сьогоднішній день кількість примірників літератури з дисциплін 
спеціальності 081 «Право» складає 10 922 одиниць.

Одним із джерел інформаційного забезпечення навчального процесу є 
інформація, яка зберігається в електронному вигляді та на машинних носіях -  
електронні підручники, опорні конспекти лекцій тощо.

Лубенська філія має два власних та два орендованих комп’ютерних 
класи. Для розрахунку кількості робочих комп’ютерних місць на 
50 студентів за основу взято загальну кількість власних (24) та 
орендованих (18) комп’ютерів на ліцензійний обсяг 200 осіб. Таким чином, 
кількість робочих комп’ютерних місць на 50 студентів, згідно з ліцензійними 
вимогами, є достатньою.

Комп’ютерна техніка аудиторних класів, кафедр, відділів, бібліотеки 
обладнана локальною мережею та має вихід до мережі Internet через 
широкосмуговий ADSL-канал із швидкістю 100 Мб/с. Наявна комп’ютерна 
техніка філії відповідає нормативним вимогам щодо кількості та якості.

Приміщення забезпечені засобами пожежогасіння та засобами 
індивідуального захисту відповідно до пожежних норм.

Санітарний стан приміщень відповідає вимогам санітарних норм, про 
що є відповідні документи місцевих органів державного санітарного нагляду: 
Акт державного санітарно-епідеміологічного обстеження від 
05 травня 2018 р. № 37/25.

Наявні приміщення відповідають вимогам будівельних норм та 
нормативних документів, що регламентують порядок провадження освітньої

Омельченко Наталія Леонідівна



діяльності: Дозвіл Управління Державної інспекції техногенної безпеки 
України у Рівненській області №01/171 від 06.04.20 І 8 року.

Висновок: Експертна комісія дійшла висновку, що рівень 
матеріально-технічного, інформаційного та іншого ресурсного 
забезпечення, комп’ютеризації навчального процесу у філії забезпечує 
виконання навчальних планів і програм підготовки студентів освітньо- 
професійної програми «Право» зі спеціальності 081 «Право» за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти і відповідає державним вимогам.
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7. ЯКІСТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Організація освітнього процесу, самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти та контролю їхніх знань, організація і порядок проведення практик 
здійснюються відповідно до положень нормативних документів,
дотримуючись таких ключових позицій: реалізація ступеневої освіти; 
запровадження європейської кредитно-трансферної системи навчання; 
удосконалення системи працевлаштування випускників; внутрішньої 
системи забезпечення якості освітньої діяльності.

Експертною комісією проведено аналіз підготовки студентів освітньо- 
професійної програми «Право» зі спеціальності 081 «Право» за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти. Заліки з дисциплін, робочі програми 
яких передбачають проведення практичних та семінарських занять, 
виставляються за результатами поточної успішності навчання студентів. 
Іспити проводяться за білетами, розробленими відповідно до робочих 
навчальних програм. Білети щорічно затверджуються на засіданнях кафедри.

Результати екзаменаційних сесій, поточної та підсумкової атестацій 
обговорюються на засіданнях кафедри, Вченої Ради, на засіданнях 
студентської самоврядної колегії.

Рівень підготовки студентів визначався шляхом вивчення результатів 
екзаменаційних сесій, результатів проходження практики, документів 
підсумкової атестації.

Під час експертизи перевірені показники успішності останньої 
екзаменаційної сесії з охопленням усіх студентів денної та заочної форми 
навчання освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 
081 «Право». За результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 
2018-2019 н.р. студентів освітнього рівня «бакалавр» абсолютна успішність 
склала 100 %; якісна успішність склала -  77,8 %.

Показники абсолютної успішності з дисциплін циклів загальної та 
професійної підготовки -  100 %. Показники якості успішності із вказаних 
циклів дисциплін становлять -  78 %, що характеризує рівень фахової 
підготовки як достатній. Цьому сприяв регулярний комплексний контроль 
залишкових знань студентів.

Акредитаційна комісія провела комплексні контрольні роботи (ККР) зі 
студентами випускного курсу за спеціальності 081 «Право» з циклу:

- загальної підготовки:

«Українська мова (за проф. спрямуванням)»:

Голова експертної комісії
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За результатами ККР: «5» -  0 (0%), «4» -  3 (100%), «З» -  0 (0 %). 
Студенти, які отримали позитивні оцінки «4», показали високий рівень 
практичних навичок. Якісна успішність складає 100%, що характеризує 
достатній рівень залишкових знань студентів.

«Іноземна мова (за проф. спрямуванням)»:
За результатами ККР: «5» -  0 (0 %), «4» -  2 (67 %), «З» -  1 (33 %). 

Якісна успішність -  67 %. В ході перевірки виявлено, що як з теоретичними, 
так і з практичними завданнями студенти впоралися і показали достатній 
рівень залишкових знань.

- професійної та практичної підготовки:
«Господарське право»:
За результатами ККР: «5» -  0 (0 %), «4» -  2 (67 %), «З» -  1 (33,3 %). 

Якісна успішність складає 67 %.
Студенти, які отримали «добре» показали достатній рівень практичних 

навичок. Студенти, що отримали «задовільно», допустили помилки.
«Цивільне право»:
За результатами ККР: «5» -  0 (0%), «4» -  3 (100%), «З» -  0 (0 %). 

Якісна успішність складає -  100 %, що характеризує достатній рівень 
залишкових знань. Студенти, які отримали «добре», показали високий рівень 
практичних навичок.

«Адміністративне право»:
За результатами ККР: «5» -  0 (0 %), «4» -  2 (67 %), «З» -  1 (33 %). 

Якісна успішність складає 67 %.
Студенти, які отримали «добре» показали високий рівень практичних 

навичок. Студенти, що отримали «задовільно», допустили помилки.
У процесі акредитаційної експертизи експертна комісія провела 

перевірку рівня підготовки студентів освітньо-професійної програми Право зі 
спеціальності 081 «Право». Середній показник абсолютної успішності 
виконання ККР при акредитаційній експертизі становить 100 % (перевищує 
ліцензійні умови на 10 %), якісна успішність за циклами: загальної 
підготовки -  83,5 % , професійної підготовки -  78 % (Додаток В). Графік 
виконання ККР відображено в Додатку Б.

Перевірка експертною комісією курсових робіт підтвердила їх 
актуальність та практичну значимість, об’єктивність оцінок, відповідність 
змісту навчальної дисципліни.

Аналіз представлених матеріалів звітів практик вказує на їх 
відповідність вимогам програм практичної підготовки спеціальності 
081 «Право». Під час проходження переддипломної практики студенти
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удосконалили отриманий рівень загальної теоретичної і практичної 
підготовки; закріпили знання з аналізу процесів та явищ, що притаманні 
сфері права; навчилися встановлювати фактори та причинно-наслідкові 
зв’язки при виявленні проблем на базі практики та формулювати конкретні 
пропозиції щодо їх вирішення; використовували інноваційні техніки у роботі 
з клієнтами; оволоділи професійним досвідом роботи юриста та наданням 
юридичних консультацій.

Для освітнього рівня «бакалавр» навчальним планом освітньо- 
професійної програми «Право» зі спеціальності 081 «Право» передбачена 
підсумкова атестація здобувачів вищої освіти -  комплексний підсумковий 
іспит. Програма випускової атестації для студентів освітнього рівня 
«бакалавр» відповідає вимогам теоретичної та практичної підготовки 
студентів спеціальності 081 «Право», які регламентуються освітньою 
характеристикою. Комплексний іспит складається з дисциплін циклу 
професійної підготовки: Теорія держави і права, Конституційне право 
України, Адміністративне право, Трудове право, Господарське право, 
Кримінальне право, Цивільне право.

Висновок. Експертна комісія констатує, що якість підготовки і 
рівень компетентностей випускників освітньо-професійної програми 
«Право» зі спеціальності 081 «Право» за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти відповідає державним вимогам з акредитації 
освітніх послуг в сфері вищої освіти. Результати виконання 
комплексних контрольних робіт під час проведення самоаналізу та в 
період акредитаційної експертизи мають незначні розбіжності в 9,5 % та, 
незважаючи на дану похибку, вказують на належний рівень підготовки 
студентів, що дозволяє підтвердити відповідність державним вимогам 
акредитації.

Омельченко Наталія Леонідівна
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8. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Тематичний план роботи Лубенської філії ВНЗ Університету «Україна» 
відображає ініціативи керівництва та викладачів, що спрямовані на 
виконання теми наукового дослідження кафедри: «Актуальні проблеми 
правової освіти та науки в Україні».

Під керівництвом Правоторова (Єщук) О.М. на кафедрі формується 
наукова школа, що зосереджена на розробці фундаментальних та 
прикладних напрямів розвитку права в сучасних умовах. Професорсько- 
викладацький колектив кафедри працює над кафедральною науково- 
дослідною роботою на тему «Актуальні проблеми правової освіти та науки в 
Україні».

До складу випускової кафедри входить 8 осіб, з яких 5 осіб (62,5 %) 
працюють на постійній основі (у т.ч. за суміщенням). Науково-педагогічні 
працівники кафедри мають наукові ступені докторів, кандидатів наук та 
вчені звання доцентів.

Склад групи забезпечення освітніх програм спеціальності 081 «Право» 
у галузі 08 «Право» наступний:

- доктори юридичних наук -  Правоторова (Єщук) О. М.;
- кандидати юридичних наук, доценти -  Вишковська В. І ,  Попов А. А.

Здобутком наукової школи є захист дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата наук, видання навчальних посібників і монографій, 
проведення «круглих столів» та науково-практичних конференцій 
регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Спільним надбанням 
наукової школи, котра функціонує у Лубенській філії Університету 
«Україна», є видання електронного збірника матеріалів щорічної науково -  
практичної конференції «Наукові дослідження молоді».

Одним із першочергових завдань наукової діяльності кафедри є 
активізація наукової роботи студентів філії. Кафедра працює над залученням 
здібної та талановитої молоді до наукової творчості з метою їх всебічного 
розвитку, реалізації інтелектуального потенціалу та підготовки 
висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати не тільки виробничі, але 
і наукові проблеми сьогодення.

Студенти беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт, разом з 
науково-педагогічними працівниками кафедри проводять експериментальні 
роботи та теоретичні дослідження, що є основою підготовки курсових робіт, 
виступають з доповідями на наукових конференціях, симпозіумах, форумах 
різних рівнів.

Голова експертної комісії



Щорічно студенти кафедри беруть участь в олімпіадах за фахом та 
конкурсах студентських наукових робіт різного рівня.

Висновок. Науково-дослідна діяльність кафедри права 
здійснюється у рамках наукової теми, відповідно до критеріїв та вимог 
акредитації освітньо-професійної програми «Право» за спеціальністю 
081 «Право» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти на 
високому рівні. Експертна комісія рекомендує посилити роботу щодо 
участі викладачів та студентів у міжнародних наукових заходах.

Омельченко Наталія Леонідівна
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9. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Для забезпечення розвитку соціальної сфери у Лубенській філії ВНЗ 
Університет «Україна» здійснюється комплекс заходів за такими напрямами: 
створення належних умов проживання студентів на час навчання; соціальний 
захист різних категорій студентів; підтримка талановитої молоді, 
преміювання за досягнення у навчанні, науковій, громадській роботі, спорті; 
допомога у працевлаштуванні випускників.

Філія не отримує бюджетного фінансування. На час перевірки у філії 
на пільгових засадах навчаються 13 осіб, в тому числі 4 учасники бойових 
дій.

Особлива увага приділяється соціально-незахищеній молоді, яка 
навчається у філії, зокрема дітям-сиротам, дітям з малозабезпечених та 
багатодітних сімей, позбавлених батьківського піклування, студентам з 
проблемами здоров’я.

Студенти Лубенської філії ВНЗ Університет «Україна» входять до 
складу Молодіжної ради -  дорадчо-консультативного органу при 
виконавчому комітеті Лубенської міської ради, що здійснює роботу у таких 
сферах, як: т’юторський супровід студентів з особливими освітніми 
потребами; благодійна діяльність для дітей сиріт, людей похилого віку, 
учасників війни.

В Лубенській філії діє СННВП «Юридична клініка», метою якої є 
надання юридичної допомоги та підтримки для незахшцених верств 
населення. Клініка надає безкоштовну консультативну допомогу у вирішенні 
юридичних та соціальних питань.

Щороку кращі студенти філії отримують спеціальну ціну в оплаті за 
навчання, а також стипендії міського голови.

Лубенська філія сприяє працевлаштуванню випускників шляхом 
налагодження безпосередніх контактів з організаціями, установами та 
створенням інформаційної бази місць працевлаштування. Атестація 
студентів відбувається у присутності керівників провідних організацій, 
підприємств міста Дубно та області, що відкриває перед випускниками 
широкі можливості вибору майбутнього місця роботи відповідно до своїх 
інтересів.

Г олова експертної комісії Омельченко Наталія Леонідівна



29
Висновок. Експертна комісія відзначає, що розвиток соціальної 

сфери у Дубенській філії ВНЗ «Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини» «Україна» забезпечений на високому рівні. Особлива 
увага приділяється створенню сприятливих умов пільговим категоріям 
студентів. Комісія акцентує увагу на важливій соціальній місії 
Університету, яка полягає у створенні та ефективному функціонуванні 
сприятливого освітнього середовища для студентів із інвалідністю.

Голова експертної комісії Омельченко Наталія Леонідівна
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10. РЕАГУВАННЯ НА ЗАУВАЖЕННЯ ПОПЕРЕДЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Лубенська філія Університету «Україна» здійснює підготовку фахівців 
освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право» галузі знань 
08 «Право» згідно з ліцензією від 18.05.2017 р. Наразі Лубенська філія 
Університету «Україна» проходить первинну акредитацію за освітньо- 
професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» галузі знань 
08 «Право». Зауважень (приписів) контролюючих державних органів, а також 
претензій юридичних і фізичних осіб щодо освітньої діяльності філії за 
освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» галузі 
знань 08 «Право» за період підготовки фахівців (2017-2019 рр.) немає.

Висновок. Експертна комісія відзначає, що попередніх зауважень у 
Лубенській філії ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна» у зв’язку з тим, що Лубенська філія Університету 
«Україна» проходить первинну акредитацію за освітньо-професійною 
програмою «Право» спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право».

Омельченко Наталія Леонідівна
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11. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Розглянувши матеріали акредитаційної справи щодо акредитації 
освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 081 «Право» 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» та 
перевіривши на місці відповідність показників діяльності Лубенської філії 
Університету «Україна» нормативним вимогам, експертна комісія дійшла 
наступних висновків:

1. Освітні програми, засоби діагностики, навчальний план підготовки 
фахівців та показники, що характеризують забезпечення їх виконання -  
узгодженість та дотримання співвідношення навчального часу між циклами 
підготовки, відповідність змісту підготовки державним вимогам, потребам 
ринку праці та особистості, вирішення питань безперервності, послідовності 
та ступеневості підготовки відповідають акредитаційним вимогам і 
гарантують рівень якості вищої освіти, що визначено Міністерством освіти і 
науки України.

2. Кадрове забезпечення освітнього процесу, зокрема, якісний склад 
науково-педагогічних працівників, співвідношення докторів наук, кандидатів 
наук і доцентів, які забезпечують освітній процес за освітнім рівнем 
«бакалавр», відповідають акредитаційним вимогам і забезпечують державну 
гарантію якості освіти.

3. Характеристика наукової, міжнародної діяльності, навчально- 
методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності, що 
здійснюється кафедрою права, свідчить про спроможність Лубенської філії 
Університету «Україна» надавати освітні послуг із підготовки бакалавра за 
освітньо-професійною програмою «Право» зі спеціальності 081 «Право».

4. Матеріально-технічне забезпечення достатнє для виконання 
навчального плану підготовки бакалаврів за освітньо-професійною 
програмою «Право» зі спеціальності 081 «Право» і відповідає 
акредитаційним вимогам.

Водночас, експертна комісія пропонує за необхідне висловити 
пропозиції, які не входять до складу обов’язкових, але дадуть змогу 
покращити якість підготовки фахівців освітньо-професійної програми 
«Право» зі спеціальності 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти. Оскільки акредитація є первинною, то зауваження, що потребують 
коригування, є незначними:

-  активізувати роботу викладачів з видання підручників, навчальних 
посібників із нормативних та вибіркових дисциплін навчального плану за 
освітньою програмою, що акредитується, та публікації статей юридичного

Голова експертної комісії



спрямування у фахових виданнях і виданнях, що індексуються у 
міжнародних наукометричних базах;

-  стимулювати науково-педагогічних працівників до навчання в 
аспірантурі та докторантурі з подальшим захистом наукових робіт на 
здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі та доктора наук;

-  продовжити впровадження дистанційної форми навчання, 
підвищити ефективність роботи щодо її науково-методичного забезпечення;

“ поширювати зв’язки з виробництвом для забезпечення практичної 
підготовки студентів, системного зворотного зв’язку з випускниками, 
моніторингу потреб ринку праці з метою удосконалення навчальних програм, 
науково-дослідної роботи студентів та викладачів;

-  посилити профорієнтаційну роботу серед молоді з метою залучення 
потенційного контингенту для підготовки фахівців за спеціальністю 
081 Право, що дозволить забезпечити виконання ліцензійного обсягу повною 
мірою;

-  посилити роботу щодо участі викладачів та студентів у 
міжнародних наукових заходах.

Висновок. На підставі викладеного вище, експертна комісія МОН 
України рекомендує акредитувати освітньо-професійну програму 
«Право» зі спеціальності 081 «Право» за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти у Дубенській філії вищого навчального закладу 
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» із 
ліцензованим обсягом 50 осіб.
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Голова комісії:

Омельченко 
Наталія Леонідівна

Члени комісії:
Николайчук 
Любов Михайлівна

Директор 
Лубенської філії 
ВНЗ «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини

З висновками ознайомлений, f e /  
Президент Університету «Ук|$ща»
«____» червня 2019 р. V^' зи

ч \ /vV ,

Голова експертної комісії

В; II. Музика

' ( І Ш М і .  М. Таланчук

І
J

Омельченко Наталія Леонідівна
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ПОГОДЖЕНО
Голова експертної комісії МОНУ 
Канддааз^ридщнйх наук, доцент

_____ ^ —Омельченко Н.Л.
■ червня 2019 р.

ГРАФІК

ЗАТВЕРДЖЕНО
нської
Україна» 
Музика В.П.

ервня 2019 р.

виконання комплексних контрольних робіт (акредитаційна експертиза)
студентами Дубенської філії

ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Додаток Б

Ns з/п Дисципліна Група Дата
К ількість
студентів

Час Аудиторія Викладач Експерт

1 2 5 6 4 7 S 9 10

1 Українська мова
(за проф..спрямуванням)

П-4 19.06.2019 3 12.00-
13.20 2

Кандидат 
педагогічних наук 

Орлова О.П.

кандидат 
юридичних наук, 

доцент 
Омельченко

2 Іноземна мова
(за проф.. спрямуванням)

П-4

19.06.2019 3 13.30 - 
14.50 2 Бондарну к Н.О.

кандидат 
юридичних наук, 

доцент 
Омельченко

3

Господарське право П-4

20.06.2019 3 12.00-
13.20 2

Кандидат 
юридичних наук 

Попов А. А.

кандидат 
юридичних наук, 

доцент 
Омельченко

4

Цивільне право П-4

20.06.2019 3 13.30-
14.50 2

Кандидат 
юридичних наук 
ВишковськаВ.І.

кандидат 
юридичних наук, 

доцент 
Омельченко

5

Адміністративне право П-4

21.06.2019 3 12.00-
13.20 2

Доктор юридичних 
наук

Правоторова 
(Єщук) ОМ.

кандидат 
юридичних наук, 

доцент 
Омельченко

_Омельченко Наталія ЛеонідівнаГолова експертної комісії
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Додаток В

Лубенська філії вищого навчального закладу 
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Результати виконання комплексних контрольних робіт

№ Дисципліна Група

К
-т

ь 
ст

уд
ен

ті
в

Виконували ККР Отримані оцінки при акредитаційній 
експертизі

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь 

%

Я
кі

сн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь 

% Самоаналіз Відхилення

К-ть % 5 4 3 2

А
бс

ол
ю

тн
а

ус
пі

ш
ні

ст
ь

Я
кі

сн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь 

%

А
бс

ол
ю

тн
а

ус
пі

ш
ні

ст
ь

Я
кі

сн
а

ус
пі

ш
ні

ст
ь 

%

к-ть % К -Т Ь % К -Т Ь % К -Т Ь %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Цикл загальної підготовки

1. Українська мова
(за проф..спрямуванням)

П-4 3 3 3 0 0 3 100 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0

2. іноземна мова
(за проф.. спрямуванням)

П-4 3 3 3 0 0 2 67 і 33 0 0 100 67 100 100 0 -33

Всього за циклом: 100 83,5 100 100 0 -16,5
2. Цикл професійної та практичної підготовки

3. Г осподарське право П-4 3 3 3 0 0 2 67 і 33 0 0 100 67 100 66,7 0 -1,7

4. Цивільне право П-4 3 3 3 0 0 3 100 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0

5. Адміністративне право П-4 3 3 3 0 0 2 67 і 33 0 0 100 67 100 66,7 0 -1,7

Всього за циклом:
-------- ----- — ---— ---— -----------— ------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------

100 78 100 77,8 0 -1,8

Голова експертної комісії

Директор Лубенської філії 
Університету «Україна»

Голова експертної комісії

Н.Л. Омельченко

В. II.'Музика 

Омельченко Наталія Леонідівна
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ЛУБЕНСЬКА ФІЛІЯ 
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо матеріально-технічного, навчально-методичного 

та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні
зі спеціальності 081 «Право» галузь знань 08 «Право»

№
з/п Найменування показника (нормативу)

Зн
ач

ен
ня

 п
ок

аз
ни

ка
 

(н
ор

ма
ти

ву
)

Ф
ак

ти
чн

е 
зн

ач
ен

ня
 

по
ка

зн
ик

а

В
ід

хи
ле

нн
я 

ф
ак

ти
чн

ог
о 

зн
ач

ен
ня

 п
ок

аз
ни

ка
 в

ід
 

но
рм

ат
ив

но
го

1 2 3 4 1 5
1. КАД1

щодо забезпечення провадження
РОВІ в и м о ги
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності

1 Наявність у закладі освіти підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти

+ +

2

Наявність у складі підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти, 
тимчасової робочої групи (проектної групи) з науково- 
педагогічних працівників, на яку покладено 
відповідальність за підготовку здобувачів вищої освіти 
за певною спеціальністю

три особи, що 
мають науковий 
ступінь та/або 
вчене звання, з 

них один доктор 
наук або 
професор

п’ять осіб, що 
мають науковий 
ступінь та/або 
вчене звання, з 

них один доктор 
наук, 4 кандидати 

наук
Т

Голова експертної комісії Омельченко Наталія Леонідівна
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3 Наявність у керівника проектної групи (гаранта 
освітньої програми):

3.1. Наукового ступеня та/або вченого звання за відповідною 
або спорідненою спеціальністю.

+ +

3.2. Наукового ступеня та вченого звання за відповідною або 
спорідненою спеціальністю.

+ +

3.3.
Стажу науково-педагогічного та/або наукової роботи не 
менше як 10 років (до 6 вересня 2019р. для початкового 
рівня з урахуванням стажу педагогічної роботи)

+ +

Провадження освітньої діяльності

4.

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково- 
педагогічними (науковими) працівниками відповідної 
спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний 
відсоток визначеної навчальним планом кількості 
годин):

4.1.
Які мають науковий ступінь та/або вчене звання (до 6 
вересня 2019р. для початкового рівня з урахуванням 
педагогічних працівників, які мають вищу категорію)

50 74,0 +24

4.2. Які мають науковий ступінь доктора наук або вчене 
звання професора 25 26 + 1

5.

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що 
забезпечують форсування професійних 
компетентностей, науково-педагогічних (науковими) 
працівниками, які є визнаними професіоналами з 
досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток 
визначеної навчальним планом кількості годин):

5.1. Дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої 
роботи за фахом 5 5

5.2. Практичної роботи за фахом 2

6.

Проведення лекцій, практичних, семінарських та 
лабораторних занять, здійснення наукового керівництва 
курсовими, дипломними роботами (проектами), 
дисертаційними дослідженнями науково-педагогічними 
(науковими) працівниками, рівень наукової та

Підпункти 1-16 
пункту 5 приміток

Г олова експертної к о м і с і ї ^ ^ / о ^ ^ — Омельченко Наталія Леонідівна
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професійної активності кожного з яких засвідчується 
виконання за останні п’ять років не менше трьох умов, 
зазначених у пункті 5 приміток.

7.
Наявність випускової кафедри із спеціальної (фахової) 
підготовки, яку очолює фахівець відповідної або 
спорідненої науково-педагогічної спеціальності:

7.1. 3 науковим ступенем та вченим званням. + +

8.
Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма 
науково-педагогічними працівниками та/або наказів про 
прийняття їх на роботу.

+ +

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності

1 .

Забезпеченість приміщеннями для проведення 
навчальних занять та контрольних заходів (кв. метрів на 
одну особу для фактичного контингенту студентів та 
заявленого обсягну з урахуванням навчання за змінами)

2,4 3,9 + 1,5

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

З О 49 + 19

3. Наявність соціально-побутової інфраструктури: + +
зл. Бібліотеки, у тому числі читального залу. + +
3.2. Пунктів харчування. + +
3.3. Актового чи концертного залу. + +
3.4. Спортивного залу. + +
3.5. Стадіону та/або спортивних майданчиків. + +
3.6. Медичного пункту. + +

4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком 
(мінімальний відсоток потреби)

+ +
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Провадження освітньої діяльності.

5.

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

+ +

3. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
1 . Наявність опису освітньої програми. + +

2. Наявність навчального плану та пояснювальної записки 
до нього. + +

Провадження освітньої діяльності

3 .
Наявність робочої програми з кожної навчальної 
дисципліни навчального плану. + 4"

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

+ 4*

5. Наявність програми практичної підготовки, робочих 
програм практик. + +

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

7. Наявність методичних матеріалів для проведення 
атестації здобувачів. + +

4. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності

1 .

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

+ +
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2.

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

+ +

Провадження освітньої діяльності

3.

Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на якому 
розміщена основна інформацій про його діяльність 
(структура. Ліцензія 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)

+ +

5. ЯКІСНІ ХАРКТЕРИСТИКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

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

100 100

- Підвищення кваліфікації викладачів постійного 
складу за останні 5 років, %

100 100

2.
Результати освітньої діяльності (рівень підготовки
фахівців), не менше
1) Рівень гуманітарних знань студентів:
- успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 + 10
- якісно (на 4 і 5) виконані контрольні завдання, % 50 83,5 +33,5
2) Рівень фундаментальних знань студентів:
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- успішно виконані контрольні завдання, % не передбачено навчальним планом
- якісно (на 4 і 5) виконані контрольні завдання, %
3) Рівень фахової підготовки:
- успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
- якісно (на 4 і 5) виконані контрольні завдання, % 50 78 +28

3. Організація наукової роботи

4. Наявність у структурі навчального закладу наукових 
підрозділів

5.

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

+ +

Голова комісії: 
Омельченко 
Наталія Леонідівна

Члени комісії: 
Николайчук 
Любов Михайлівна

Директор 
Лубенської філії 
Університету «Україна»

Президент Університету «Україн

В. П. Музика 

П. М. Таланчук
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