
Е кспертні висновки  
ак р ед и т а ц ій н о ї експертизи  п ідготовки м олодш их сп ец іал іст ів  за 

сп ец іал ь н істю  5.03040101 «П р ав озн ав ств о»  у Т овари ств і з 
обм еж ен ою  в ідп ов ідал ьн істю  Зах ід н оук р аїн ськ и й  коледж

«П олісся»

Згідно з Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та в и т и х  професійних 
училищах, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 
9 серпня 2001 року № 978, та наказом М іністерства освіти і науки України 
№  626-А від 11.04.2017року «Про проведення акредитаційної експертизи» 
експертна комісія М ОН у складі:

Голова комісії:
Ц им балю к - ди ректор  н авчально-наукового  ін ституту  права
В алер ій  Н ац іон альн ого  ун іверси тету  водного госп одарства
Іванович та  п ри родокори стуван н я , кандидат ю ридичних наук,

проф есор , голова ком ісії.

Член комісії:

П осудевський  - голова ц иклово ї к ом іс ії п равозн авчи х  ди сциплін  
В алерій  Д ерж авн ого  вищ ого н авчального  закладу
Ц езарович « Б ерд и ч івськи й  коледж  п ром и словості, економ іки

та права».
в п ер іод  з 18.04.2017р. по 2 0 .0 4 .2 0 1 7р .вклю чно перевірила 
акреди тац ій н у  справу  і зд ій сн и ла  експертне оц іню вання на місці 
ф актичного  стану та в ідповідності о св ітн ьо ї д іяльності 
Зах ідн оукраїн ського  коледж у „П олісся ” держ авним  вимогам  щ одо 
акр ед и тац ії галузі знань 0304 „П раво’' спец іальності 5.03040101 
„П равозн авство” за осв ітн ьо-квал іф ікац ій н и м  рівнем  „м олодш ий 
сп ец іал іст” .

Е кспертне оц іню вання проводилося за таким и напрям ам и :
д о сто в ір н ість  ін ф орм ац ії, поданої М ін істерству  освіти  і 
науки У країни навчальним  закладом  у м атер іалах  
сам оан алізу ;
в ідп ов ідн ість  установленим  законодавством  вим огам  щ одо 

кадрового , навчально-м етодичн ого , інф орм ац ійного  та 
м атер іально- техн ічн ого  забезпечення сп ец іальності: 
в ідп ов ідн ість  осв ітн ьо ї д іяльності держ авним  вимогам  щ одо 

п ідготовки ’ ф ах івц ів  о св ітн ьо -квал іф ікац ій н ого  рівня 
„м олодш ий сп ец іал іст” .
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За результатами експертного оцінювання комісія констатує 
наступне :

1 .ЗА Г А Л Ь Н І В ІД О М О С Т І ПРО ЗА К Л А Д  О С В ІТ И

Західноукраїнський коледж „Полісся" створений у 2000 році на 
основі рішення районної державної адміністрації від 19.12.2000р. 
Форма власності - приватна.

Адреса : Україна, 34600, м.Березне, вул. Ціолковського,2 
Телефон\факс : (03653) 5-49-53, e-mail: koledge polissy @ ukr. net 

Засновниками коледжу виступають Рівненський економіко- 
гуманітарний інститут, нині Міжнародний економіко-гуманітарний 
університет імені Степана Д ем ’янчука. та фізичні особи. Викладачі 
університету беруть активну участь у підготовці фахівців у коледжі, 
про що укладено відповідний договір про співпрацю. Створено спільно 
з університетом навчально-виховний комплекс „Перспектива".

Коледж здійснюс освітню діяльність, пов'язану з наданням вищої 
освіти на рівні кваліфікаційних вимог до .молодшого спеціаліста на 
основі базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої 
освіти згідно з ліцензіями М іністерства освіти і науки України. 

Підготовка фахівців здійснюється за напрямами :
0102 „Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини”;

* спеціальність 5.01020101 „Фізичне виховання"
0304 „Право”;

* спеціальність 5.03040101 „Правознавство” ;
* 0101 „Педагогічна освіта”;
* спеціальність 5.01010201 „Початкова освіта” .

Всі спеціальності акредитовані за І рівнем акредитації.
Коледж діє на основі засновницьких документів:
Установчий договір про створення вишого закладу освіти 

Західноукраїнського коледжу „Полісся”1 (у формі товариства з 
обмеженою відповідальністю від 07.01.2000р.);
- Статут коледжу;

Довідка про включення до Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України;
Довідка Міністерства освіти і науки України від 10.06.2009 

року № 18-1-613 про внесення коледжу до Державного реєстру 
вищих навчальних закладів України.

Експертна комісія ознайомилася з оригіналами усіх засновницьких 
документів навчального закладу, ліцензіями, сертифікатами.

Голова експертної комісії /  -  '  . П им іїаток В.!.
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Станом на 01.09.2016 року загальний контингент студентів 
становить 161 особа, в тому числі зі спеціальності 5.03040101 
..Правознавство” - 31 особа, що навчаються з\а контрактом на денній 
формі н авчан н я .

Коледж створений на правах окремого навчального закладу і мас статус 
юридичної особи.

Західноукраїнський коледж «Полісся» у своїй діяльності керується 
Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради 
України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими 
актами Міністерства освіти і науки України, рішеннями та іншими 
нормативно-правовими актами.

Коледж є госпрозрахунковим підрозділом, функціонує на підставі
Положення, складає самостійний баланс, має поточні рахунки в банку,
свою печатку і штамп.

Головні напрямки та завдання діяльності коледжу визначаються згідно з 
чинним законодавством України.

Підготовка молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03040101 
«Правознавство» у коледжі відбувається відповідно вимог Законів України 
«Про освіту», «Про вищу освіту», «Національної стратегії розвитку освіти в 
Україні на 2012-2021 роки», Державної національної програми освіти 
«Україна XXI століття» та ґрунтується на принципах доступності, 
безперервності і наступності процесу здобуття освіти.

Директор коледжу -  відмінник освіти України, викладач вищої категорії, 
Лавренкж Валерій Михайлович. Призначений директором коледжу у 
2000році (протокол № 1 Загальних зборів засновників Західноукраїнського 
коледжу «Полісся» від 27.01.2000р.).

Навчання: в 1974р. закінчив Рівненський державний педагогічний 
інститут імені Д.З.Мануїльського за спеціальністю «Математика» та здобув 
кваліфікацію «вчитель математики».

Навчальний процес зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство» 
у коледжі забезпечують п’ять циклових комісій:

- загальноосвітніх дисциплін;
- суспільно - гуманітарних дисциплін;
- правознавчих дисциплін;
- фізичного виховання;
- педагогіки та психології.
Випусковою цикловою (предметною) комісією підготовки молодших 

спеціалістів зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство» є циклова 
(предметна) комісія правознавчих дисциплін. До навчального процесу 
залучені викладачі інших циклових (предметних) комісій коледжу.

Таким чином, коледж створює належні умови для підготовки 
висококваліфікованих фахівців і має підгрунтя для подальшого здійснення 
освітньої діяльності зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство» з 
ліцензійним обсягом прийому на навчання за денною формою - 50 осіб.

Загальні показники конкретної діяльності коледжу наведено в
таблиці 1. /'/Ж і.Л а

Голова експертної комісгї /  А /м К у  Сг Цимбалкж В.1.



Склад циклових (предметних) комісій і характеристика викладацького 
складу, що забезпечують навчання зі спеціальності 5.03040101 
«Правознавство» наведено в таблиці 2.

Таблиця І
Загальні показники розвитку 

Товариства з обмеженою відповідальністю  
Західноукраїнський коледж «П олісся»

№
п/п

Показник Значення показника

1 2 3
1. Рівень акредитації ВНЗ. І
2. Кількість ліцензованих спеціальностей 3
3. Кількість спеціальностей, акредитованих за:

-  1 рівнем 3
-  2 рівнем -
-  3 рівнем -
-  4 рівнем -

4. Контингент студентів на всіх курсах навчання
-  на денній формі навчання 161
-  на інших формах навчання (заочна
форма)

5. Кількість факультетів (відділень) -

6. Кількість кафедр (предметних комісій) 5

7. Кількість співробітників (всього) 32
в т.ч. педагогічних 26

8. Серед них:
-  докторів наук, професорів, осіб % -

кандидатів наук, доцентів, осіб % -
-  викладачів вищої категорії, осіб % 14/53,85

9. Загальна навчальна площа будівель, кв. м. 3976/3370

10. Загальний обсяг державного фінансування 
(тис. грн.) -

II. Кількість посадкових місць в читальному залі 20
12. Кількість робочих місць з ПЕОМ дтя студентів 16

(у т.ч. з виходом в інтернет) 16
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Таблиця 2
Склад циклових комісій

і характеристика викладацького складу 
Західноукраїнського коледжу «Полісся»

№ Назва

циклової

комісії

Виклада
цький 
склад, 

осіб, %

3 них працюють
Па постійній основі Сумісники

Разом
осіб,

%

У тому числі Разом
осіб,

%

У тому числі

Внк.’ііідй
ЧІ ПІННОЇ
категорії 

ОСІ6  %

Ннкіш  
пі першої 
кансі оріі 
осіб %

Викладачі 
другої 

категорії 
ОСІЙ %

Викладачі 
ПІННОЇ 

каїсгорП 
осіб, %

ВиїСіїндачі
першої

кятсгоріГ.осіб
%

1*
Внпускова
предметна
(циклова)
комісія
правознавчих
дисциплін

7/100 5/71,43 2/28.57 1/14.29 2-'28.57 2/28.57 2/28,57

2. І (и к л о в а  ком ісія  
п ед аго г ік и  та  
п с и х о л о г ії

1/100 1/100 1/100 - ■

3. Ц и к л о в а  ко м ісія  
су сп іл ьн о - 
гу м ан ітар н и х  
д и с ц и п л ін

6/100 6/100 5/83.33 - 1/16.67

4.
Ц и к л о в а  ко м ісія  
д и с ц и п л ін  
з а г а л ь н о о с в іт н  
ь о ї  п ід г о т о в к и

1/100 1/100 ■ - 1/100

5. Ц иклова ком ісія
ф ізи чн о го
в и х о в ан н я

1/100 1/100 1/100 • ■

2/12.50В сьо го 16/100 4/87,50 9/56.25 1/6,25 4/25.00 2/12.50

Висновок.
Оригінали усіх засновницьких документів, матеріали акредитаційного 

аналізу за переліком, обсягом та повнотою відповідають вимогам 
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у  
вшцих навчапьних закладах та вищих професійних училищах.
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II. Ф орм уван ня  к онти нген ту  студен тів

Прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальністю 
«Правознавство» здійснюється на підставі Умов прийому на навчання до 
вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства 
освіти і науки України, Правил прийому до Західноукраїнського коледжу 
«Полісся».

Підготовка до прийому студентів починається завчасно, до початку 
вступних екзаменів, за планом профорієнтаційної роботи.

Формування контингенту студентів зі спеціальності 5.03040101 
«Правознавство» супроводжується низкою заходів, які є системними, 
послідовними та чітко спланованими, проводяться протягом календарного 
року. Значна увага приділяється активному впровадженню та вдосконаленню 
форм і методів профорієнтаційної роботи, направленої на зростання кількості 
студентів. До профорієнтаційної роботи широко залучається колектив 
коледжу та органи студентського самоврядування.

Динаміка змін континген ту студентів наведена в Таблиці 3, Таблиці 4.
Табли

Показники формування контингенту студентів  
Західноукраїнського коледжу  «Полісся»

(я З

п/п Роки
Показник 2014р. 2015р. 2016р.

1 Ліцензований обсяг підготовки (денна 
форма)

50 5 0 50

2 Прийнято на навчання, всього (осіб) 
-  денна форма 
в т.ч. за держзамовленням:

10 6 10

-  заочна форма 
в т.ч. за держзамовленням: - - -

-  нагороджених медалями, або тих. хто 
отримав диплом з відзнакою - - -

-  таких, хто пройшов довгострокову 
підготовку і профорієнтацію - - -

-  зарахованих на пільгових умовах, з 
ким укладені договори на підготовку - - -

3 І Іодано іаяіі на одне місце за формами 
навчання

— денна 2 9 18 19
інші форми навчання (заочна)
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4 К онкурс абітурієнтів  на місця 
держ аві ю го замовлення

-  ден на ф орма - - -
інш і форми навчання (заочна) - - -

5.
К ількість випускників 131 ІЗ І-ІІ рівнів 
акредитації, прийнятих н а  скорочений 
терм ін  навчання на

- - -

д ен н у  форму - - -

- інш і ф орм и навчання (заочна) - - -

Таблиця 4
Динаміка змін контингенту студентів 

зі спеціальності 5.0304010IIІравознавство
№
з/п

Н азва  п оказн и ка Р оки
2014 2015 20 6

1 11 111 IV І II III IV 1 11 111 IV
1. Всього студентів на 

спеціальності 5 12 13 14 7 11 15 8 6 7 10

2. Всього студентів у ВІІЗ на 
01.10 відповідного року

42 52 59 75 зо 52 49 60 28 37 48 48

0. Кількість студентів, яких 
відраховано (всього) - - - - - 1 1 - - - 2 І

у і . ч.: - за невиконання 
навчального плану - - - - - 1 1 - - - 1 1

- за грубі порушення 
дисципліни
- у зв'язку з переведенням 
до інших ВІГІ 
(спеціальностей)
- інші причини .  . 1

4.
Які перебувають в 
академвідпустці

-

5. Кількість студентів, які 
зараховані на старші 
курси (всього)

- 5 - - - 3 - 3 - -

у т. ч.: - переведених з 
інших ВНЗ 
(спеціальностей)

- 2 - 1 2 -

- поновлених на навчання
П рийом студентів в Західноукраїнському коледжі «П олісся» 

здійсню ється відповідно до законодавчих та нормативних ви мої'.
Інформація про контингент студентів за курсами зі спеціальності 

5.03040101 «Правознавство» відповідає даним СДЕБО.

Голова експертної к о м і с і Г / / ^ ^ . / ^ /  ( Цимбалюк В.].



III. З м іст  п ідготовк и  ф ахівц ів

Західноукраїнський коледж «Полісся» забезпечено нормативною 
документацією, передбаченою стандартами освіти: освітньо-професійною 
програмою, освітньо-кваліфікаційною характеристикою. засобами 
діагностики, навчшіьним планом, навчальними програмами, затвердженими 
та погодженими в установленому порядку.

Освітньо-професійна програма (ОПП) г нормативним документом 
Західноукраїнського коледжу «Полісся», у якому визначається нормативний 
термін та зміст навчання, форми державної атестації, встановлюються 
вимоги до змісту, обсягу й ріння освіти та професійної підготовки 
молодшого спеціаліста.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускника 
Західноукраїнського коледжу «Полісся» є нормативним документом, в 
якому' узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та 
професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі галузей 
економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально 
важливих властивостей та якостей.

ОКХ визначає галузеві кваліфікаційні вимоги до навчальної та 
соціально-виробничої діяльності випускників коледжу освітньо- 
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», державні вимоги до 
властивостей та якостей особи, яка здобула цей освітній рівень.

Засоби діагностики якості вищої освіти (ЗД) є нормативним 
документом Західноукраїнського коледжу «Полісся», в якому 
встановлюються вимоги до стандартизованих методик, призначених для 
кількісного та якісного оцінювання рівня сформованості знань, умінь та 
навичок, професійної компетентності осіб, які здобувають освітньо- 
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за спсціаіьністю
5.03040101 «Правознавство».

Метою засобів діагностики Західноукраїнського коледжу «Полісся» 
є визначення рівня теоретичної та практичної підготовки випускника для 
майбутньої професійної діяльності; виявлення відповідності здобутих 
знань, набутих умінь та навичок вимогам стандартів; оцінювання рівня 
сформованості системи компетенцій молодшого спеціаліста спеціальності
5.03040101 «Правознавство» згідно з цілями і завданнями вищої освіти та 
вимогами ринку.

Навчальний план спеціальності складений за типовою формою, яка 
затверджена Міністерством освіти і науки України, затверджений 
рішенням педагогічної ради від 30.08.2016 (протокол № 1) та підписаний 
директором коледжу.

Викладачами коледжу розроблені в установленому порядку робочі 
навчальні програми з усіх дисциплін навчального плану, засоби контролю, 
критерії оцінювання студентів.
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IV. Організаційне та навчально-методичне забезпечення  
навчально - виховного процесу

Навчально-методична робота в коледжі ведеться за напрямами: 
розробка і видання методичних рекомендацій до вивчення навчальних 
дисциплін, виконання курсових робіт, самостійної роботи, контрольних 
іавдань, конспектів лекцій, використання інформації Internet, відеофільмів, 
наочних посібників.

Навчально-методичне забезпечення дисциплін навчального плану 
спеціальності 5.03040101 «Правознавство» мас такі складові:
1. Робоча програма дисципліни.
2. Конспект лекцій.
3. Методичні рекомендації до практичних занять.
4. М етодичні рекомендації до семінарських занять.
5. Тематика та методичні рекомендації до виконання курсових робіт.
6. М етодичні рекомендації до самостійної роботи студентів.
7. Питання, білети для підсумкового контролю знань (заліку або іспиту).
8. Пакет завдань та тестів комплексної контрольної роботи (ККР) з 
дисципліни для визначення рівня залишкових знань студентів.
9. Додаткові матеріали: список рекомендованої літератури, робочі 
зошити, інструкції по використанню ПЕОМ та Інтернету, перелік технічних 
засобів навчання, зразки роздавального матеріалу, перелік питань з 
дисциплін, які включені до програми державного екзамену та інші.

Організація методичної роботи в коледжі регламентується відповідним 
наказом і мас таку структуру:

- методична рада;
п 'ять циклових комісій: загальноосвітніх дисциплін, суспільно - 

гуманітарних дисциплін, правознавчих дисциплін, фізичного виховання, 
педагогіки та психології.

М етодична робота з педагогічними працівниками реалізується, в 
основному, через традиційні колективні та індивідуальні форми її організації.

До колективних форм належать: засідання циклових комісій, 
методичних об'єднань, творчі майстерні педагогів, постійно діючі проблемні 
семінари, творчі мобільні групи, педагогічні читання, науково-практичні 
конференції, педагогічні виставки, конкурси тощо.

Основною організаційною формою колективної (групової) методичної 
роботи в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів залишаються 
циклові комісії та  методичні об'єднання, головною функцією яких є 
ознайомлення педагогів з сучасним станом і перспективами розвитку вищої 
освіти, передовим педагогічним досвідом.

До циклової комісії правознавчих дисциплін (голова 
Гурин О.Й.) входять 7 викладачів.

Вся робота циклових комісій та методичного о б ’єднання протягом 
останніх трьох років була спрямована на реалізацію проблемної теми 
коледжу «Втілення в навчальний процес, новітніх технологій навчання та 
виховання, принципів гуманізації освітнього процесу» в таких напрямках:

Голова експертної комісії / Т у / А  / 1  1 Цимбалюк В.І.



10

- індивідуальна і самостійна робота студентів як фактор творчості;
- впровадження модульно-рейтингової системи оцінювання знань, вмінь 

та навичок студентів (частково);
- проектна методика та її використання в навчально-виховному процесі.

Індивідуальні форми методичної роботи охоплюють курсову
перепідготовку, стажування, наставництво, консультування, взаємні 
відвідування навчальних занять, самоосвіту.

У методичній роботі використовуються як традиційні, так і 
нетрадиційні форми та методи: засідання, ділові ігри, лекції, консультації, 
«круглі столи», тренінги, майстер-класи,практичні заняття, участь 
викладачів у місячниках передового педагогічного досвіду, робота над 
науково-методичною темою.

Цикловими комісіями та методичним об’єднанням розроблено 
навчально-методичний супровід дисциплін навчального плану: робочі 
навчальні програми, плани семінарських та практичних занять, методичні 
рекомендації до самостійної роботи, методичні вказівки щодо виконання 
контрольних робіт, програми державних екзаменів, критерії оцінювання 
знань і вмінь, програми практики студентів.

Навчальний план, навчальні проірами, навчально-методичне 
забезпечення узгоджується з навчальними частинами, відповідними 
кафедрами юридичного факультету Міжнародного економі ко- 
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.'Тісне 
співробітництво споріднених за напрямом підготовки В1ІЗ різних рівнів 
акредитації сприяє підвищенню якості підготовки фахівців, дозволяє 
випускникам коледжу отримувати освітньо-кваліфікаційний рівень 
бакалавра за скороченим терміном навчання. До викладання окремих 
навчальних дисциплін залучаються викладачі вказаного університету.

Циклові комісії приділяють багато уваги індивідуальним формам 
роботи з викладачами. Найбільш поширеними є творчі звіти, звіти з 
самоосвіти, відкриті заняття, підготовка доповідей з актуальних проблем 
педагогіки тощо. З метою активізації творчої діяльності, стимулювання 
фахової та загальної освіти педагогічних працівників проводиться атестація 
відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

План навчально-методичної роботи складається на поточний 
навчальний рік і спрямовується на поліпшення науково-теоретичної, 
методичної та практичної підготовки педагогічних кадрів коледжу.

У ньому відображаються результати аналізу методичної роботи за 
попередній навчальний рік та ставляться завдання на поточний навчальний 
рік.

Основні напрями роботи циклових комісій та методичного об’єднання 
випливають з проблемної теми коледжу і аналізу її реалізації. Вся система 
науково-методичного забезпечення підготовки молодших спеціалістів з 
правознавства максимально спрямована на формування професійно- 
педагогічної та соціально-психологічної культури педагогів.

Голова експертної комісії , г А Ц имбалкж В.І.



розширення і поглиблення чнань, продукування ними нових педагогічних 
ідей, технологій навчання та виховання в сучасних умовах.

Інформаційне забезпечення підготовки молодших спеціалістів з 
правознавства відповідає нормативним вимогам та ліцензійним умовам 
надання освітніх послуг. Однак, слід відмітити недостатню кількість 
сучасних видань навчальної літератури з дисциплін професійної та 
практичної підготовки. В той же час, загальний бібліотечний фонд коледжу 
постійно поповнюється і поновлюється.

Методичне забезпечення курсових робіт

Найменування навчальної 
дисципліни

Семестр, в якому 
передбачена курсова 
робота

Інформація про наявність ("+" або

Методичні
розробки

Тема*! ика курсових 
робіт

Теорія держави і права 
України

4 + -

Цивільне і сімейне право 7 + +

Методичне -забезпечення державної атестації

Державний екзамен

Інформація нпо наявність
("+" або

Методичні
розробки

Гема і ика 
дипломних робіт

Програми
державних
екзаменів

Комплексний кваліфікаційний екзах<ен зі 
спеціальності

4- - +

Практ ика студентів.

Практика студентів є невід’ємною складовою процесу підготовки 
молодших спеціалістів із правознавства у Західноукраїнському коледжі 
«Полісся».

Нормативною частиною навчального плану передбачаються такі види 
практик студентів:

навчальна практика зі спеціальності - в  обсязі 216 години; 
виробнича практика зі спеціальності - в обсязі 324 години.
Зміст і послідовність видів практики визначені графіком навчального 
процесу:

1. Навчальна практика проводиться в VI семестрі - 4 тижні.
2 Виробнича практика проводиться в VIII семестрі -  6 тижнів.

Голова експертної комісії (  ̂ у  у  * Іим^алюк В.І.
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Загальна тривалість практики 10 тижнів, що відповідає навчальному 
плану.

Положення про проведення практики студентів Західноукраїнського 
коледжу «Полісся», програми практик затверджені у встановленому 
порядку. ______

Л*
і/п

Найменуван
ня практики

Навчальна
практика

Виробнича
практика

С ем естр,у  
« ком у  
передба
чен а
п р а к т и к а

Тривалість 
практики 
у (тижнях)

З
VI
семестр

Інформація
про
наявність 
програми 
практик («+> 
або «-»)

4 тижні

VIII
Семестр

6 тиж нів

Н ай м енуван н я  
бази дл я  
проходж ення 
п р а к ти к и

Товариство 5 
обмеженою 
відповідальністю 
Західноукраїн
ський коледж 
«Полісся»

Іпф орм ан іи  про 
н а яв н іст ь  угод про 
проходж ення 
п р а к т и к  (Лг, д ата , 
с тр о к  дії)

1 Іаказ Л» 11 від 
29.04.2016 року про 
проведення 
навчальної 
практики студентів 
Західноукраїн
ського коледжу 
«Полісся» В ІД П О В ІД Н І 

до Положення про 
проведення 
практики студентів

Березнівський 
районний центр 
зайнятості

Д оговір на 
проведення 
практики студентів 
вищих навчальних 
закладів.
Термін д ії договору
3 28.12.2016р.
до  28.12.201 Хр.

Реєстраційна
служба
Бере зи і вського 
РУЮ  в 
Рівненській 
області

Д оговір на 
проведения 
практики студентів 
вищих навчальних 
закладів.
1 ермін д ії договору 

3 01.09.2014 р. 
до 01.09.2018 р.

Березнівський 
РВ Д В С  І Т У Ю  
в Рівненській 
області

Д оговір на 
проведення 
практики студентів 
вищих навчальних 
закладів.
Термін д ії договору 
з 28.12.2015 р. до ’ 
28.12.2018 р.



Реальний стан навчально-методичного забезпечення відповідає 
даним, наведеним у звіті закладу про самоаналіз.

ІУ.Кадровс забезпечення навчально-виховного процесу

Експертизою визначено, що в коледжі проводиться відповідна 
робота з підбору, розвитку та підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників. Розроблено і затверджено штатний розпис і посадові 
інструкції, оформлено належним чином особові справи та трудові 
книжки викладачів.

Кількісний і якісний склад педагогічних працівників з підготовки 
фахівців зі спеціальності 5.03040101 „Правознавство” дозволяє 
здійсню вати навчально-виховний процес. Усі викладачі мають 
відповідну фахову освіту і достатній педагогічний досвід.

Навчальний процес у коледжі забезпечує 26 викладачів з вищою 
базовою освітою, з них працюють зі студентами спеціальності
5.03040101 „Правознавство” 16 викладачів, які входять до складу п’яти 
циклових комісій.

За кваліфікаційними категоріями викладацький колектив 
спеціальності становить :

викладачі вищої категорії - 11 (68,75%) 
викладачі першої категорії - 1 (6,25%); 

викладачі другої категорії - 4 (25%);
Середній вік викладачів складає 42 роки. Кількість викладачів - 

юристів пенсійного віку - два, що становить 12,5 % загальної 
чисельності викладацького складу.

Два викладачі коледжу нагороджені знаком „Відмінник освіти 
України”. Викладання усіх дисциплін та діловодство ведеться 
державною мовою.
Експертною комісією встановлено, що в коледжі використовуються 
різні форми та методи підвищення методичного та фахового рівня 
викладачів. Протягом п ’яти останніх років 100% викладачів пройшли 
курси підвищення кваліфікації шляхом навчання на факультетах 
підвищення кваліфікації. Коледж уклав угоду з Міжнародним 
економіко-гуманітарним університетом імені академіка Степана 
Дем 'янчука про проведення заходів підвищення кваліфікації, курсів, 
семінарів-практикумів, стажування, довготривалих курсів. Згідно з 
цією програмою протягом останніх трьох років підвищення 
кваліфікації пройшли 1 1 працівників коледжу, з них сім викладачів 
правознавчих дисциплін (відповідно до перспективного плану 
атестації). З метою вивчення новітніх технологій практикується 
стажування викладачів на підприємствах, в організаціях та установах 
району, області.
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Щ орічно розробляється і затверджується графік чергової 
атестації. Протягом трьох останніх років атестовано три викладачі 
правознавчих дисциплін.

Викладачі циклових комісій постійно беруть участь у роботі 
методичних об’єднань викладачів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації 
Рівненської області, виступають з доповідями, повідомленнями на 
засіданнях методичних об’єднань, семінарах, науково-практичних та 
навчально-методичних конференціях.

Відповідно до плану роботи обласних методичних об 'єднань у 
коледжі проводились засідання Ради директорів ВНЗ І-ІІ p.a. 
Рівненської області, засідання обласного методичного об’єднання 
завідувачів денними відділеннями, викладачів суспільних дисциплін та 
фізичного виховання.

Велике значення для підвищення кваліфікації викладацького 
складу має творча співпраця викладачів з професорсько-викладацьким 
складом М іжнародного економіко-гуманітарного університету імені 
академіка Степана Д ем ’янчука. Це, в першу чергу, узгодження, 
корегування, рецензування робочих навчальних програм, робочі 
зустрічі з питань обміну досвідом з методики проведення практичних 
занять, самостійної роботи спеціальності 5.03040101 „Правознавство” . 
Така співпраця забезпечує єдиний підхід у формуванні змісту освіти в 
системі ступеневої підготовки фахівців, підвищення кваліфікаційного 
рівня викладачів, оформлення навчально-методичної документації, 
ознайомлення з науковими розробками за спеціальністю.

У коледжі розроблена і реалізується система роботи з молодими 
викладачами правознавчих дисциплін, створено школу молодого 
викладача, що забезпечує підвищення рівня фахових знань, оволодіння 
ними сучасними педагогічними технологіями, постійно діє школа 
педагогічної майстерності та передового педагогічного досвіду.

Висновок.
Експертна комісія відзначає, що у  коледжі систематично проводиться 

робота з формування, підвищення кваліфікації та атестації педагогічних 
працівників. Якісний склад викладачів, іхня ділова та професійна 
майстерність спроможні забезпечити підготовку фахівців ча / рівнем 
акредитації за спеціальністю 5.03040101 ..Правознавство ".
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V I. М атеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Товариство з обмеженою відповідальністю Західноукраїнський коледж 
«Полісся» < юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі 
банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер. Заклад є власником і 
розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством 
України.

М атеріально-технічна база коледжу включає будівлі, споруди, землю, 
комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, 
вартість яких відображена у балансі навчального закладу.

Західноукраїнський коледж «Полісся» має достатні площі приміщень, 
інфраструктуру та обладнання для забезпечення навчального процесу 
підготовки молодших спеціалістів з правознавства.

Навчальний процес відбувається у двох навчальних приміщеннях, в 
яких розташовані аудиторії, бібліотека, методичний кабінет, спортивний зал, 
три комп'ю терні класи, дві актові зали, медпункт. Площа навчальних 
приміщ ень складає 20,9 м2 на кожного студента.

Таким чином, освітній процес, який складається з власне навчального, 
виховного процесів, забезпечуєт ься власною матеріально-технічною базою.

Студенти коледжу забезпечуються гуртожитком па 100%.
Коледж має власну земельну ділянку, на якій розташовані спортивний 

майданчик, зона відпочинку.
Навчальний корпус, гуртожиток, спортивні бази повністю 

відповідають санітарно-гігієнічним нормам і вимогам та надають можливість 
для організації повноцінного навчально- виховною  процесу.

Облік й збереження інвентаря та устаткування здійснюється на засадах 
планових інвентаризацій, матеріальної відповідальності осіб, які здійснюють 
і забезпечують навчально-виховний процес.

Обслуговування та ремонт устаткування проводиться згідно графіку.
Коледж має бібліотеку, яка налічує 9100 примірників, з них 5800 - 

навчальна література. Поповнення новою літературою забезпечує 
бібліотечний колектор та відбувається за власні кошти коледжу.

В коледжі організована діяльність музею народної вишивки, ця 
просвітницька установа діє на іромадських засадах.

Навчально-матеріальна база постійно оновлюється. За останні іри роки 
здійснений капітальний ремонт підвального приміщення, санвузлів; придбані 
нові меблі для навчальних кабінетів. Всі кабінети естетично оформлені, 
мають дидактичні, наочні матеріали. Введено в дію  спортивний зал.

Будівлі коледжу обладнані технічними та інженерними спорудами, які 
обслуговуються технічним персоналом.

Акти про відповідність умов навчання та забезпечення навчально- 
виховного процесу вимогам санітарно-гігієнічного режиму, протипожежної 
безпеки складаються щорічно до початку навчального року.

<ІД имбалкж  В.І.



Згідно нормативних актів з безпеки життєдіяльності щорічно 
проводяться заміри опору електричної мережі, паспортизація земельної 
ділянки.

Зміст відповідного розділу звіту про самоаналіз відповідає реальному 
стану.

Висновок.
Експертна комісія встановила, що матеріально-технічна база коледжу забезпечує 

теоретичні, практичні та лабораторні заняття. Кабінети і лабораторії відповідають 
нормативнші санітарно-технічним вимогам. Експертна комісія виявша наявні 
документи про відповідність вимогам санітарної служби та правити пожежної безпеки 
приміщень гуртожитків, навчальних приміщень за адресою вулиця Будівельників, 4 та 
спортивних приміщень за адресою вулиця В. Чорновола,82.

Підписано договір про харчування студентів коледжу з комбінатом громадського 
харчування Березнівського paùCT, кількість студентів на одне посадкове місце в ідапьні 
становить 4 особи.

У подальшому доцічьно продовжити роботу з оснащення кабінетів і лабораторій 
технологічним обладнанням, сучасними засобами унаочнення у  відповідності зі змістом 
навчаїьних програм.

VII. Ф інансово-господарська діяльність
Фінансово-господарська діяльність коледжу здійснюється на основі його 

кошторису. Джерелами формування кошторису коледжу є кошти фізичних і 
юридичних осіб.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на 
рахунку коледжу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, 
шо затверджується директором коледжу за погодженням із засновниками 
навч&чьного закладу.

Контроль за правильним використанням коштів коледжу здійснюється 
ревізійною комісією засновників.

Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного 
обладнання та інших матеріальних ресурсів, користування послугами будь- 
якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансування 
за рахунок власних надходжень заходів, що сприяють поліпшенню 
соціально- побутових умов колективу.

Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в коледжі визначається 
законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і 
науки України і управління освіти та науки Рівненської обласної державної 
адміністрації. Бухгалтерський облік здійснюється самостійно.

Звітність про діяльність коледжу здійснюється відповідно до 
законодавства.

Зміст відповідного розділу звіту про самоаналіз відповідає реальному 
стану .Коледж атестований управлінням освіти і науки Рівненської обласної 
державної адміністрації у 2015 році.

Цимбалюк В.І.
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V III. Виховна робота та стан соц іальн ої сфери

Основою виховної роботи в Товаристві з обмеженою відповідальністю 
Західноукраїнський коледж «Полісся» є гуманістичний та індивідуальний 
підхід до проблем виховання студентської молоді. Важливим завданням 
виховного процесу є всебічний розвиток особистості. Виховна робота 
планується всіма структурними підрозділами. Плани роботи охоплюють 
різноманітні сторони виховання студента: національно-патріотичне, 
морально-правове, фізичне, трудове, екологічне, художньо-естетичне, 
забезпечення духовної єдності поколінь, вихованця поваги до батьків і 
старших, культури та історії рідного краю.

Система виховної роботи коледжу передбачає обов'язкове виконання 
державних, національних програм, які є основою для розробки різноманітних 
виховних заходів та організації їх проведення із залученням якомога більшої 
кількості студентів всіх спеціальностей, в тому числі і студентів 
спеціальності 5.03040101 «Правознавство».

Під час планування виховної роботи коледжу, циклових комісій, при 
складанні індивідуальних планів роботи викладача, планів виховної роботи 
куратора групи значна увага приділяється проведенню заходів, спрямованих 
на вивчення і збереження національних свят, традицій, звичаїв, обрядів, 
проведенню тематичних тижнів, відкритих занять та годин спілкування.

Ведеться постійна робота з батьками студентів, особливо тих, які мають 
проблеми з навчанням, дисципліною, відвідуванням занять для вирішення 
непередбачуваних проблемних ситуацій. Основні засоби: безпосередні 
зустрічі, листування, телефонні розмови.

У закладі навчально-виховна робота ведеться згідно плану виховної 
роботи Західноукраїнського коледжу «Полісся», яка затверджується 
директором. Основною ланкою виховної роботи є формування національної 
свідомості і самоосвіти, патріотичне, родинне, естетичне та духовно- 
моральне виховання, яке планується згідно календаря знаменних дат.

Побудова і збереження української демократичної держави вимагає 
формування в її громадян національної свідомості. У коледжі представлена 
національна атрибутика, що дає можливість кожному студенту' свідомо 
зрозуміти свою приналежність до нашої Батьківщини.

Неабияка роль відводиться національно-патріотичному вихованню 
молодого покоління. Значна увага в організації та проведенні заходів 
приділяється героїко-патріотичному вихованню, де є виховні години, 
відкриті виховні заходи з відзначення річниць із дня народження видатних 
державних і громадських діячів, оформлення виставок творчих студентських 
робіт, присвячених державним святам, організація зустрічей з учасниками 
Другої Світової війни, воїнами АГО, учасниками бойових дій, ліквідаторами 
ЧАНС, організація екскурсій, туристичних походів по рідному краю, активна 
участь у загальноміських акціях, присвячених Дню гідності і свободи, Дню 
Соборності України, Дню Державного Прапора України, Дню Конституції 
України, Дню незалежності України тощо.

Голова експертноїком

7 1
[имбалюк В.1.
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З розповідей кураторів груп студенти дізнаються про історію рідною  
краю, про Українську Повстанську Армію. Могила воїнам У ПА завжди 
доглянута студентами, у великі національні свята до підніжжя покладаються 
квіти. Не забувають студенти дорогу й до пам’ятників героям-визволителям 
Другої Світової війни, воїнам-афганцям, жертвам голодомору, борцям за 
незалежність України.

В закладі функціонує «Ю ридична клініка», де студенти мають 
можливість вдосконалювати свою фахову компетентність, надаючи юридичні 
консультації населенню з різних питань та здійснюючи правову освіту 
громадян.

З ініціативи с тудентської ради проводяться такі заходи: День студентського 
самоврядування, конкурс «1 Ірактикаит року», «Перлина Полісся», «Віденський 
бал»,проводиться конкурс . презентацій спеціальності 5.03040101 
«Правознавство» та інші.

Під час організації виховної роботи особлива увага звертається на цікаве, 
змістовне студентське дозвілля, концертні програми, відкриті виховні заходи, 
заходи до Дня відкритих дверей у коледжі: «Презентація спеціальностей» та 
виставка студентських творчих робіт на тему «Таланти твої. Полісся», також 
організовуються вечори відпочинку, туристичні поїздки.

Студенти закладу беруть активну участь у проведенні заходів, а також є 
активними учасниками загальноміських заходів, мітингів, концертних 
програм.

Показники результативності виховної роботи 
Західноукраїнського коледжу «Понісся»

№ Показник Роки
п/п 2014

рік
2015
рік

2016
рік

1. Кількість посадових осіб, до обов'язків яких 
входить конкретна відповідальність за 
планування, організацію та виконання

6 6 6

2. Кількість клубів і гуртків за інтересами 3 3 3
- у них студентів 37 35 зо

3. Кількість спортивних секцій 5 5 5
- у них студентів 45 50 55

4 Кількість студентів, які отримали нагороди та 
дипломи на оглядах та конкурсах:

2 2 2

• ооласних 2 2 2
• галузевих 0 0 0
• державних 0 0 0
• міжнародних 0 0 1

5 Кількість студентських наукових товариств - 1 1 1
у них студентів 7 9 9

6 Кількість студентів, які отримали нагороди за 
студентську наукову діяльність

0 і 1

7 Кількість відрахованих студентів, всього: в 0 0 1
- за академічну неуспішність 0 0 1
- порушення дисципліни 0 0 0

8 Кількість студентів, які допустили порушення 0 0 0
(всього) в т.ч. - дисциплінарних - правових 0 0 0

Голова експертної комісії ~  ̂ Цимбалюк В.І.
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До інфраструктури коледжу входять навчальний корпус, господарські 
будівлі, спортивні споруди для занять окремими видами спорту.
В навчальних корпусах 20 навчальних кабінетів, 20 з яких 
використовуються в організації навчання студентів, один кабінет 
обладнаний відеотехнікою, три комп’ютерних кабінети. Є бібліотека, 
читальна зала, викладацька, методичний кабінет, тренувальні зали, дві актові 
зали, приміщення для інженерно-технічного га навчально-допоміжного 
персоналу.

Коледж має земельну ділянку, де розміщуються спортивний 
майданчик, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

Стан соціальної сфери 
Західноукраїнського коледжу «Полісся»

№
1 Іоказник Роки

2014 рік 2015 рік 2016 рік
1 2 3 1 5

1. Кількість студентів 3 інших міст 123 108 92
2. Частка студентів з інших міст, які проживають у 

гуртожитках (%) в т.ч. сімейних
30% 20% 20%

3. Житлова площа, яка припадає на одної о сту ден і а 
у і уртожитку

15.3 15.3 15,3

4. Кількість студентів, які згідно законодавства 
одержують передбачені законодавством пільги

0 0 0

5. Кошти, витрачені на студентів, які мають право 
на соціальний захист

0 0 0

6. Ви і рач и на соціальну сферу, тис.грн. 0 0 0
7. Кількість студентів, що припадає на одне 

посадкове місце в їдальнях і буфетах
0 0 4

8.
Кількість студентів, які стоять на диспансерному 
обліку (всього): із. них отримали путівки за рік 0 0 0

9. Кількість спортивних залів 
їх загальна площа

- 1
207.9 м*

1
207,9 м*

10. Кількість плавальних басейнів 1 1 1

11. Кількість площинних спортивних споруд: 2 2 'У
7

* стадіонів 1 • 1
• спортивних майданчиків 1 1 1
• кортів 0 0 о

12. 1 Іаявність студентського палацу (клубу) 1 1

Висновок.
Таким чином, педагогічний колектив коледжу, органи студентського 

самоврядування спрямовують свою роботу на запровадження сучасних форм 
і методів виховання, забезпечення можливостей творчого розкриття 
здібностей і нахилів студентів, на самовдосконалення особистості 
студента, формування у  нього інтелектуального, морального та

Г олова експ ертн о ї комісіЇ / Ґ  ж У . ' / У  г  ^  _ Ц им баш ок В.І.
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культурного потенціалу. Виховна робота забезпечує належне національно- 
патріотичне і культурно-естетичне виховання студентської молоді та 
створює сприятливі умови для отримання якісної вищої освіти. 
Відповідний розділ звіту про самоаналіз діяльності закладу відповідає 
реальному стану.

Розділ IX. Якість підготовки і використання випускників

Результати освітньої діяльності Західноукраїнського коледжу 
«Полісся» за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство» в цілому 
відповідають Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої 
освіти в частині характеристики якості підготовки фахівців.

Навчальний план за показниками номенклатури дисциплін, годин, 
форм контролю виконується ha 100%.

Організаційно-методичне забезпечення всіх видів практик, 
курсових робіт відповідає нормативним вимогам.

За результатами комплексних контрольних робіт (ККР) вибірково з 
дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки 
(соціологія, українська мова за професійним спрямуванням, 
культурологія), циклу фундаментальної та спеціальної підготовки (теорія 
держави і права України, комп’ютерні технології в юридичній діяльності, 
історія держави і права України, державне право зарубіжних країн), 
циклу професійної та практичної підготовки (організація судових та 
правоохоронних органів, екологічне право, цивільне і сімейне право, 
кримінальний процес) можливо зробити висновок про достатню 
успіш ність навчання студентів:

з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки якість 
успіш ності складає 72,22%;

з циклу природничо-наукової підг отовки -  84,53%; 
з циклу професійної та практичної підготовки 71,43%.

Абсолютна успішність - 100%. Середній показник успішності 62.59% 
Результати виконання комплексних контрольних робіт у цілому 

підтверджую ть показники успішності за результатами самоаналізу 
закладу (Додаток 1 ):

абсолютна успішність - 100%;
якіс ть успішності з дисциплін циклу гуманітарної та соціально- 

економічної підготовки -  66,67%
з циклу природничо-наукової підготовки - 65,38%,

- з циклу професійної та практичної підготовки - 62,16%. 
Середній показник якісної успішності 64,74 %.

Загалом, під час виконання комплексних контрольних робіт студенти 
виявили вміння визначати цілі власної навчальної діяльності, узагальнювати і 
систематизувати навчальну інформацію, самостійно застосовувати її на 
практиці, робити узагальнення, висновки.

Голова експ ертної ком ісії /  и  ** Ц им бапю к В.І.
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Згідно критеріїв оцінки знань «5» балів отримали студенти, які надали 
повну та вичерпну відповідь на запитання з застосуванням теоретичних 
обгрунтувань та практичних доказів; «4» балами оцінювались відповіді 
студентів, які припустили окремі неточності, недостатньо повно висвітлили 
питання. Оцінку «З» бали отримали студенти, які не розкрили одне з питань, 
або не змогли зробити висновки за окремими питаннями.

Основними напрямами роботи Західноукраїнського коледжу 
«Полісся» з забезпечення якості підготовки випускників визначені такі: 

подальша робота з впровадження новітніх технологій освіти, 
особистісно орієнтованих форм і методів навчання;

поповнення бібліотечного фонду навчальною літературою з 
дисциплін професійної та практичної підготовки;

удосконалення нав.чально-методичного забезпечення самостійної 
роботи студентів;

впровадження елементів дистанційного навчання з 
використанням можливостей Інтернету;

поповнення матеріально-технічної бази коледжу 
мультимедійними засобами навчання.

Позитивним результатом освітньої діяльності коледжу 
можна вважати і той факт, що в середньому 73 % випускників 
продовжують навчання у вищих навчальних закладах III - IV рівнів 
акредитації за освітньо-професійною програмою підготовки 
бакалаврів за напрямом підготовки 0304 «Право» зі скороченим 
терміном.

Зміст відповідного розділу звіту про самоаналіз відповідає реальному 
стану.



22

X. Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів та заходи щодо
їх усунення

Упродовж звітного періоду 2013-2016 рр. перевірки контролюючими 
органами спеціальності 5.03040101 «Правознавство» не здійснювалися. Під 
час попередньої акредитації експертами від Міністерства освіти і науки 
України було висловлено ряд пропозицій щодо покращення навчально- 
виховного процесу зі спеціальності 5.03040101 Правознавство, що мали 
рекомендаційний характер. Усі зауваження були виправлені протягом 2012- 
2016 року.

1 Іа їх виконання було розроблено план заходів:

_\о З м іс т  п р о п о зи ц ій
З ах о д и  п а  в и к о н а н н я  
п р о п о зи ц ій

Відомості
про виконання пропозицій

Звернути увагу на 
необхідність 
формування умінь і 
навиків студентів у 
складанні проектів 
процесуальних 
документів і ділових 
паперів.

Під час виконання 
практичних завдань 
звертати увагу на 
формування умінь і 
навиків студентів у 
складанні проектів 
процесуальних 
документів і ділових 
паперів.

Під час навчальних занять 
викладачі правознавчих 
дисциплін звертають увагу на 
формування умінь та навиків 
студентів у складанні проектів 
процесуальних документів і 
ділових паперів.

Активізувати 
самостійну роботу 
студентів, 3 цісю мстою 
підготувати відповідні 
рекомендаційні 
матеріали.

Підготувати 
методичні 
рекомендації по 
організації 
самостійної роботи 
студентів 3 
навчальних 
дисциплін.

3 метою активізації самостійної 
роботи студентів розроблені 
методичні рекомендації з 
навчальних дисциплін : теорія 
держави і права України, 
цивільне і сімейне право, 
державне будівництво і місцеве 
самоврядування в Україні. 
Видано методичний посібник 
«Організація самостійної роботи 
студентів», методичні 
рекомендації «Зміст і завдання 
самостійної роботи студентів за 
навчальною програмою», 
навчально-методичний комплекс 
для самостійної роботи студентів 
ВНЗ 1-11 p.a. з теорії держави і 
права України, рекомендації для 
самостійного опрацювання 
лекційного матеріалу з 
організації юридичної служби на 
підприємстві.

Голова експертної комісії — — В.І. Цимбалюк
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З метою підвищення 
наукового та фахового 
рівнів рекомендувати 
викладачам
правознавчих дисциплін 
продовжити навчання в 
аспірантурі.

Продовжити роботу над 
поповненням 
бібліотечного фонду 
сучасною фаховою 
літературою та 

' спільними розробками 
навчально-методичних 
матеріалів та посібників 
за участю викладачів 
коледжу та науково- 
педагогічних 
працівників ПВНЗ 
«Міжнародний 
економі ко- 
гуман і гарний 
університет імені 
академіка С. 
Дем 'янчука», інших 
юридичних навчальних 
закладів України і 
публікацією даних 
матеріалів у наукових 
фахових виданнях._____

Рекомендувати
викладачам
правознавчих
дисциплін
продовжити
навчання в
магістратурі,
аспірантурі з метою
підвищення
наукового та
фахового рівнів.____

Директор коледжу В.М. 
Лавренюк навчається в 
аспірантурі ПВНЗ 
«Міжнародний економіко- 
гуманітарний університет імені 
академіка С. Дем’янчука»

Розглянути 
можливість 
спільних розробок 
навчально- 
методичних 
матеріалів та 
посібників за 
участю викладачів 
коледжу та науково- 
педагогічних 
працівників 
Міжнародного 
економ і ко- 
гуманітарного 
університету імені 
академіка С. 
Дем’янчука.

Лавренюк В..VI., директор 
коледжу, разом з викладачами 
Міжнародного економіко- 
гуманітарного університету імені 
академіка С. Дем’янчука 
(Цимбалюк В.І, Циганчук Л.А, 
Мітчук O.A.) видали 
навчальний посібник для 
спеціальності „Правознавство” 
„Логіка для юристів” (кредитно- 
модульний курс)

На початок 2016-2017 н.р. були здійснені планові перевірки готовності 
навчального закладу до нового навчального року.

Державна інспекція з пожежного 
1. нагляду.________________________

За результатами перевірки 
суттєвих порушень не встановлено.

В.І. Цимбалюк
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Міська CEC. Перевірка дотримання 
санітарних норм та відповідності 
комп’ютерних класів.

За результатами перевірки 
суттєвих порушень не 
встановлено. Всі пункти припису 
виконані.

Скарг від фізичних га юридичних осіб щодо підготовки молодших 
спеціалістів зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство» не надходило.

Висновок : Експертна комісія встановила, що під час попередньої 
акредитації експертами від Міиістрства освіти і науки України було 
висловлено ряд пропозицій щодо покращення навчально-виховного процесу. 
Всі зауваження були виправлені протягом 2012-2016 років.

Відповідний розділ звіту про самоаналіз діяльності закладу відповідає: 
реальному стану.
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Проірама освітньої діяльності та умови її здійснення щодо підготовки 
фахівців професійного спрямування 5.03040101 «Правознавство» за осві тньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» Товариства з обмеженою 
відповідальністю Західноукраїнський коледж «Полісся» відповідає вимогам 
ДАК до освітньо-професійних програм такого рівня і забезпечує державну 
гарантію якості вищої освіти.

З мстою подальшого вдосконалення підготовки фахівців професійного 
спрямування 5.03040101 «Правознавство» комісія вважає за доцільне 
рекомендувати керівництву Західноукраїнського коледжу «Полісся» :

активізувати роботу над вдосконаленням навчально-методичного 
забезпечення навчального процесу, враховуючи постійні внесення змін і 
поправок до діючих законодавчих актів;

активніше впроваджувати тренінгові форми навчання та контролю 
знань студентів із застосуванням персональних комп’ютерів;

поповнити бібліотечний фонд сучасною загальнонауковою та фаховою 
літературою з фахових дисциплін, рекомендованою Міністерством освіти і 
науки України.

Спеціальність 5.03040101 «Правознавство» за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» може бути акредитована в 
Західноукраїнському коледжі «Полісся» для здійснення освітньої діяльності з 
ліцензованим обсягом 50 осіб денної форми навчання.

В.М. Лаврешок

Член комісії;

Посудевський 
Валерій 
Цезарович

Голова комісії:
Цимбалюк 
Валерій 
Іванович
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Таблиця
відповідності стану забезпечення Товариства з обмеженою  

відповідальністю Західноукраїнський коледж «Полісся» Ліцензійним  
умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти -  підготовки 
молодших спеціалістів спеціальності 5.03040101 Правознавство та

/ 4 ^ | / т а п л ш т і  іі її і*! V ■

Назва показника (нормативу)

■ « ц і ї

Значення показника (нормативу) за 
освітиьо-кваліфікаційним ріпнем 
молодший спеціаліст

Норма іив Фактично Відхилення

1 2 3 4

1. Загальні вимоги

1.1. Концепція діяльності навчального закладу $а 
заявленим напрямом (спеціальністю), погоджена з 
обласною державною адміністрацією

+ +• -

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

50/- 50/— -

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1.Частка науково-педагогічних працівників з науковими 
ступенями та вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин соціально-гуманітарного 
циклу дисциплін навчального плану спеціальності {% від

-

\  том) числі, які працюють у даному навчальному закладі за 
основним місцем роботи - -

2.2.Частка науково-педагогічних працівників з науковими 
ступенями та вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин фундаментального циклу 
дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості 
годин) (за винятком військових навчальних дисциплін)

- -

у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за 
основним місцем роботи - - -

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

1 навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами 
: (співавторами) підручників, навчальних посібників з 
грифом Міністерство освіти і науки України або

- -

.2.3.Частка науково-педагогічних працівників з науковими 
ступенями та вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин фахових дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від кількості годин)
> тому числі які працюють у даному навчальному закладі за 
основним місцем роботи

~

В . І .  І І и м б а л ю кГолова експертної комісії
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з них: докторів наук або професорів (при розрахунку частки 
локторів наук або професорів дозволяється прирівнювати 
двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж 
безперервної науково-педагогічної роботи в даному 
навчальному закладі не менше 10 років, а також с авторами 
(співавторами) підручників, навчальних посібників з 
грифом Міністерство освіти і науки України або 
монографій, до одного доктора наук або професора)

-

2.4.Частка педагогічних працівників вищої категорії, які 
викладають лекційні години дисциплін навчального плану 

1 спеціальності та працюють у даному навчальному закладі за 
' основним місцем роботи (% від кількості годин для кожного 

циклу дисциплін навчального плану):
цикл іумані гарної та соціально-економічної підготовки 25 74.11 +49,11

-  цикл фундаментальної та спеціальної підготовки 25 37,96 -12,96

-  цикл професійної та практичної підготовки 25 54,35 -29,35

2.5.Наявність кафедри (циклової комісії) з фундаментальної 
підготовки + + -

2.6.Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки. 
як\ очолюг фахівець відповідної науково-педагогічної - -

доктор наук або професор - -
кандидат наук, доцент -

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

100 100 -

3.2.3абезпеченість студентів гуртожитком (у % від потреби) 70 100 +30

3.3.Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів
6 9.7 «3.7

3.4.Наявність пунктів харчування * +

3.5.Наявність спортивного залу * + -
3.6.Наявність стадіону або спортивного майданчика £ -
3.7.Наявність медичного пункту + 4* -

4. Навчально-методичне забезпечення
4 .1 .Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики 
фахівця (у т.ч. варіативної компоненти) + +

4.2.Наявність освітньо-професійної програми підготовки 
фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)

+ •+

4.3.Наявність навчального плану, затвердженого в 
установленому порядку

+ +

4.4.1 Іаявність навчально-методичного забезпечення дня 
кожної навчальної дисципліни навчального плану (% від 
потреби):

4.4.1 .Навчальних і робочих навчальних програм дисциплін 100 100

4 4.2.Планів семінарських, практичних занять, завдань для 
лабораторних робіт (% від потреби) 100 і 00 -

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

100 100
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4.5.Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки 
знань з дисциплін соиіально-іуманігарної, фундаментальної 
та фахової підготовки (% віл потреби)

100 100 -

4.6.3абсзпеченість програмами всіх видів практик (% від 100 100 -

і ‘’.Наявність методичних вказівок шодо виконання 
дипломних робіт (проектів), державних екзаменів

+ + -

4.8.Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів 
(у т.ч з використанням інформаційних технологій) (% від 
потпебиі

100 100 -

4.9.НаявнІсть критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів + -

5. Інформаційне забезпечення

5.1 .Забезпеченість студентів підручниками, навчальними 
посібниками, наявними у власній бібліотеці (% від 100 100

5.2.Співвідношення посадкових місць у власних читальних 
залах до загальної чисельності студентів (% під потреби) 3 12.4 +9.4

5.3.Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними 
виданнями

3 5 -2

5.4.Можливість доступу викладачів і студентів до Іитернету 
як джерела інформації:

• наявність обладнаних лабораторій;
- наявність каналів л о с т у п у + +
6. Умови забезпечення державної гарантії якості вищої освіти

6.1. Виконання навчального плану за показниками: перелік 
навчальних дисциплін, години, форми контролю. % 100 100

і 6.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного складу 
за останні 5 років, % 100 100 -

6.3. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки 
фахівців), не менше:

6.3.1. Рівень гуманітарних знань студентів:

- успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 + 10.00

- якісно (на 5 і 4) виконані коні рольні завдання, % 50 66.67 + 16.67

6.3.2. Рівень фундаментальних знань студентів:

- успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 10.00

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання. % 50 65,38 + 15,38

6.3.3. Рівень фахової підготовки:
- успішно виконані завдання з дисциплін фахової 90 100 * 10,00

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання з 
дисциплін фахової підготовки. %

50 62,16 + 12.16

6.4. Чисельність викладачів постійного складу, що 
обслуговують спеціальність, які займаються 
вдосконаленням навчально-методичної о забезпечення, 
науковими дослідженнями, підготовкою підручників та 

| навчальних посібників, %

100 100 -

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

Голова експертної комісії В . І .  Ц и м б а л к ж
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6.6. Участь студентів у науковій діяльності (наукова робота 
на кафедрах та в лабораторіях: участь в наукових 
конференціях, конкурсах, виставках, профільних олімпіадах р  
то їло)

Голова експертної комісії

}

В.І. Цимбалюк
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Таблиця дотримання технологічних вимогу Товаристві з обмеженою 
відповідальністю Західноукраїнський коледж «Полісся» щодо матеріально- 

технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої 
діяльності у сфері вищої осві і и

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

Іапочаткування провадження освітньої діяльності

Найменування показника (нормативу)

І. Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних 
; занять та контрольних заходів (кв. метрів на одну особу д ія  

фактичного контингенту студентів та заявленого обсяіу з
, урахуванням навчання за змінами)_________________________
[2 7  Забезпеченість мультимедійним обладнанням для 
І одночасного використання в навчальних аудиторіях

(мінімальний відсоток кількості а у д и т о р і й ) ____________
3. Наявність соиіально-побугової інфраструктури:

Значення
показника
(норматив)

Фактичне 
І значення 

показника

2,4 5.4

10

_ 1) бібліотеки, у тому числі чиїального залу
і 2) пунктів харчування________ ____________

3) актового чи концертного залу___________
1 4) спортивного залу______________________
' 5) стадіону та/або спортивних майданчиків 

6) медичного пункту
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком 
( мінімальний відсоток потреби)__________ ____________

і Провадження освітньої діяльності________ ________________
5. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 
лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням.

1 необхідними для виконання навчальних планів_________
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Відхилення
фактичного
значення
показника
від
нормативно 

І то

+30

Започаткування провадження освітньої діяльності _____
І. Наявність опису освітньої програми______________________

і 2. Наявність навчального плану та пояснювальної записки до 
нього______  ___________________________________
Провадження освітньої діяльності
3. Наявність робочої програми з кожної навчальної дисципліни

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

1 5. Наявність програми практичної підготовки, робочих програм 
практик_________________________________________________ _

В.І. Цимбалюк

6. Забезпеченість студентів навчальними матеріалами з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану_______  _______
7. Наявність методичних матеріалів для проведення атестації

Голова експертної
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1 1
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ

щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вишої освіти 
Започаткування провадження освітньої діяльності

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

пс менше як 
два
наймену
вання

5 ~3

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

-

Провадження освітньої діяльності
3.Наявність офіційного веб-сайгу закладу освіти, 
на якому розміщена основна інформація рро його 
діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про 
акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ видав- 
нича'агестаційна (наукових кадрів) діяльність, 
навчальні іа наукові структурні підрозділи та їх 

і 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 

1 числі в системі дистанційного навчання 
(мінімальний відсоток навчальних дисциплін)

ЗО ЗО

Г олова комісії:
Цимбал кж
Валерій
Іванович

Член комісії:

Посудевський 
Валерій



РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РО БІТ (самоаналіз) 
ст>дентамн спеціальності 5.03040101 П равознавство 3 а \  і д н о у кр аїнського коледжу «Полісся»_______________

Додаток 1

з/и
Дисципліна

Шифр і назва 
спеціальності

Група
Кіькіль
сіуомв

Виконували ККР Одержали оцінки при самоаналізі
Лбзппопв

>СТІІИЛЬ%
Якість

% ’

ЛІЛШСП, %
5 4 3 2

к-ть % к-ть % к-ть %
к-ть

%

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Цикл дисциплін іуманігарної та соціально-економічної підготовки

1 Соціологія

5.03040101 
«11 ранознавство»

11-24 6 6 100.0 2 33,34 2 33,33 2 33,33 0 0 100,0 66,67

2
Українська мова (за
професійним
спрямуванням)

П-24 6 6 100,0 1 16,67 3 50,0 2 33,33 0 0 100,0 66.67

3 Культурологія П-24 6 6 100,0 0 0 4 66.67 2 33,33 0 0 100,0 66,67

Всього 18 18 100,0 3 16,67 9 50,0 6 33,33 0 0 100,0 66,67
2. Цикл д и с ц и п л і н  фундаментальної та спеціальної підготовки

1 Теорія держави і 
права України

5.03040101
«Правознавство»

П-24 6 6 100,0 2 33,33 2 33,34 2 33,33 0 0 100,0 66,67

2

Комп’ютерні 
технології в 
юридичній 
діяльності

П-34 7 7 100.0 1 14.28 3 42.86 3 42.86 0 0 100.0
1

57,14

3 Історія держави і 
права України

П-24 6 6 . 100.0 2 33.33 2 33.33 2 33.34 0 0 100,0 66,67

4 Державне право 
зарубіжних країн

П-34 7 7 100,0 2 28.57 3 42,86 2 28.57 0 0 100.0 71.43

Всього /  \ 26 26 100,0 7 26,92 10 38,46 9 34,62 0 0 100,0 65,38

І о, юва сік імі і..... і яо&їк п "Пмміймкік В.І.
Ч'їсііоксвсрнии к.лр II '• ■ Поеудевський В.ц.
Лирсктчф^йхдо '  у  ( /  ^^мюк_иді-



3. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

1
Організація судових 
та правоохоронних 
органів

5.03040101
«Правознавсіво»

П-34 7 7 100,0 2 28,57 2 28.57 3 42,86 0 0 100,0 57,14

2 Екологічне право 11-44 10 10 100,0 2 20,0 4 40,0 4 40,0 0 0 100,0 60,0

3 Цивільне і сімейне 
право

11-44 10 10 100,0 3 30,0 3 30,0 4 40,0 0 0 100,0 60.0

4 Кримінальний
процес

ГТ-44 10 10 100,0 3 30,0 4 40.0 3 30,0 0 0 100.0 70,0

Всього 37 37 100,0 10 27,02 13 35,14 14 37,84 0 0 100,0 62,16

Голова 
Член експертної 
Директор


