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голова експертної комісії:

Калаур Іван Романович -  доктор юридичних наук, доцент, завідувач 

кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного 

економічного університету;

член експертної комісії:

Черниченко Ірина Василівна -  кандидат юридичних наук, Голова 

циклової комісії юридичних дисциплін Природничо-гуманітарного коледжу 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Згідно з наказом № 1066-А Міністерства освіти і науки України від 

08.06.2017 року, відповідно до 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 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих 

навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 

професійних училищах» експертна комісія у період з 19.06. по 21.06.2017 року 

розглянула подану Правничим коледжем Львівського національного 

університету імені Івана Франка акредитаційну справу та провела 

безпосередньо у навчальному закладі експертну перевірку відповідності

освітньої діяльності названого вищого навчадьного закладу освіти державним■1

Голова експертної комісї б . Р. Калаур



вимогам щодо акредитації галузі знань 08 «Право» спеціальності 5.03040101 

«Правознавство» (081 «Право») за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст».

Експерти проаналізували якість підготовки фахівців з галузі знань 08 

«Право», спеціальність - 5.03040101 «Правознавство» (081 «Право»), зокрема:

-  вивчили матеріали акредитаційної справи;

-  проаналізували кадрове забезпечення;

-  вивчили стан матеріально-технічного забезпечення навчального 

процесу;

-  проаналізували навчально-методичне забезпечення, організацію 

навчальної, методичної, виховної та профорієнтаційної роботи;

-  провели бесіди з керівниками, працівниками та студентами Правничого 

коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка;

-  провели комплексні контрольні роботи для визначення рівня 

залишкових знань студентів.

Проаналізувавши якість підготовки фахівців, комісія встановила 

наступне:

Інформація, подана до АК Міністерства освіти і науки Правничим 

коледжем Львівського національного університету імені Івана Франка у зв’язку 

з черговою акредитацією галузі знань 08 «Право», спеціальності 5.03040101 

«Правознавство» (081 «Право») за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст», є достовірною.

Голова експертної комісії алаур



1. Загальна інформація про Правничий коледж Львівського 

національного університету імені Івана Франка.

Правничий коледж Львівського національного університету імені Івана 

Франка, розміщений за адресою:

79000, м. Львів, вул. Дорошенка, 33 

тел: (032) 239-45-55 

сайт:мг\у\у.1а\усо11е§;е.1пи.есІи.иа

Правничий коледж Львівського національного університету імені Івана 

Франка створений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 

травня 1997 року № 526 «Про вдосконалення мережі вищих та професійно- 

технічних закладів» на базі ліквідованого Львівського технікуму промислової 

автоматики. Наказом Міністерства освіти України від 20 червня 1997 року № 

218 визначено правовий статус новоствореного навчального підрозділу: 

Правничий коледж існує без прав юридичної особи -  структурний підрозділ 

Львівського національного університету імені Івана Франка. Згідно з наказом 

ректора Львівського національного університету імені Івана Франка від 26 

червня 1997 року № 738 з 1997/1998 навчального року в Університеті відкрито 

Правничий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка. 

21 жовтня 2015 року відомості про Правничий коледж Львівського 

національного університету імені Івана Франка внесено до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з присвоєнням статусу 

відокремленого структурного підрозділу юридичної особи (№ 1 415 103 0034 

002417).

Правничий коледж Львівського національного університету імені Івана 

Франка відповідно до Статуту Університету, затвердженого Міністерством 

освіти і науки України від 15 вересня 2015 року та Положення про Правничий 

коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, 

затвердженого ректором Львівського національного університету імені Івана 

Франка від 09 грудня 2015 року, є структурним навчальним підрозділом 

Університету. У ньому, відповідно до системи ступеневої освіти у Львівському

І. Р. Калаур



національному університеті імені Івана Франка, здійснюється підготовка

молодших спеціалістів зі спеціальності «Правознавство» («Право»).
• ~

Львівський національний університет імені Івана Франка є державною 

організацією (установою, закладом), що здійснює діяльність у сфері вищої 

освіти (Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 

підприємців та громадських формувань № 22249910 від 20.09.2016 р.). Статут 

Львівського національного університету імені Івана Франка затверджено 

Міністерством освіти і науки України 15.09.2015 р.

Рішенням Акредитаційної комісії згідно з ліцензією (від 19.06.2015 р. 

серії АЕ, № 636822 (для Львівського національного університету імені Івана 

Франка) Правничий коледж Львівського національного університету імені 

Івана Франка здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю

5.03040101 «Правознавство» за напрямом підготовки 0304 «Право» з 

ліцензованим обсягом прийому 125 осіб (денна форма) та 100 осіб (заочна 

форма) (сертифікат про акредитацію №1455034, серія НД-І, від 13 липня 2012

2. Формування контингенту студентів.

Прийом студентів спеціальності 5.03040101 «Правознавство» (081 

«Право») здійснюється на базі повної загальної середньої освіти.

З метою формування контингенту студентів в коледжі проводиться 

профорієнтаційна робота на основі плану роботи коледжу. Ця робота включає в 

себе:

- роботу серед учнів шкіл області;

- роботу кадрових служб підприємств, установ, організацій;

- широку інформаційну роботу через соціальні мережі та на базах 

практики.

Профорієнтаційну роботу серед учнів шкіл проводять викладачі коледжу 

та студенти за місцем проживання (колишнього навчання). Зокрема, студенти

Р-)



коледжу щорічно з нагоди відповідної річниці Всесвітнього дня прав людини

читають лекції учням шкіл, присвячені здійсненню та захисту прав людини.
*

З метою надання профорієнтаційної підтримки учням у процесі вибору 

профілю навчання та сфери майбутньої професійної діяльності в Правничому 

коледжі проводять інформативні безоплатні курси з основ правознавства 

«Молоді правники». Навчальні заняття проводяться викладачами коледжу та 

юридичного факультету у формі лекцій з викладенням теоретичного матеріалу 

та обговоренням питань юридичної практики.

Також з метою поширення інформації про підготовку фахівців з вказаної 

спеціальності та для допомоги випускникам у працевлаштуванні керівництво і 

викладачі коледжу зустрічаються з представниками юридичних осіб 

відповідного профілю, проводячи рекламні заходи, залучають їх для 

проходження навчальної практики студентів, а також беруть участь у 

засіданнях Педагогічних рад шкіл. Традиційною стала участь коледжу у 

«Ярмарку професій», який організовує міський і обласний центр зайнятості та у 

заході «Форум кар’єри», який проводить відділ сприяння працевлаштуванню 

студентів та випускників Львівського національного університету імені Івана 

Франка.

Розроблено рекламний проспект для абітурієнтів «Абітурієнт 2017», в 

якому дається повна інформація як про коледж в цілому, так і про спеціальність 

«Право».

Щороку у місяцях грудні-травні проводяться «Дні відкритих дверей», під 

час яких майбутні абітурієнти зустрічаються з викладачами, студентами, 

знайомляться з навчальною та матеріальною базою коледжу.

Коледж щорічно має можливість конкурсного відбору абітурієнтів при 

зарахуванні. Конкурс становить 2-4 особи на одне місце залежно від форми 

навчання (платна або бюджетна).

Протягом навчального року працює приймальна комісія університету, де 

зосереджена вся необхідна інформація з прийому, зразки необхідних 

документів, тощо.



Наказом ректора Львівського національного університету імені Івана 

Франка № 1738 від 02.06.2017 року на 2017 рік затверджено приймальну 

комісію Правничого коледжу Львівського національного університету імені 

Івана Франка.

На сьогоднішній день фактичний випуск фахівців зі спеціальності

5.03040101 «Правознавство» за 2012 - 2016 роки складає 558 осіб.

Контингент студентів спеціальності «Правознавство» 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст 
________________станом на 19.06.2017 року________________

Спеціальність 
(шифр і назва)

Освітньо-
кваліфікаційний

рівень

Форма
навчання

Кількість студентів

разом 1 2

5.03040101
правознавство

Молодший спеціаліст Денна 156 84 72

5.03040101
правознавство

Молодший спеціаліст заочна 28 11 17

3. Зміст підготовки фахівців спеціальності 5.03040101 

«Правознавство» (081 «Право»).

Організація навчального процесу у Правничому коледжі базується на 

законі України «Про вишу освіту», інших актах законодавства України з питань 

освіти.

На основі стандартів вищої освіти робочою групою педагогічних 

працівників коледжу розроблено варіативну компоненту освітньо-професійної 

програми (ОПП), освітньо-кваліфікаційну характеристику (ОКХ) та навчальний 

план підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.03040101 

«Правознавство» (081 «Право») у Правничому коледжі Львівського

національного університету імені Івана Франка. У навчальному плані 

визначено перелік та обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, 

конкретні форми проведення навчальних занять та дотримано співвідношення 

навчального часу між циклами підготовки. Молодший спеціаліст отримує 

підготовку з дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклу і циклу 

професійної та практичної підготовки.

Голова експертної комісії ' ^  :> -> І. Р. Калаур



Відповідно до освітньо-професійної програми викладацьким складом 

коледжу розроблено навчально-методичні комплекси дисциплін ОКР 

«Молодший спеціаліст». Навчальні програми, робочі навчальні програми, 

навчально-методичні видання затверджені Педагогічною радою коледжу і 

відповідають внутрішнім вимогам Університету та вимогам щодо ліцензування.

4. Навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу 

спеціальності 5.03040101 «Правознавство» (081 «Право»).

З навчально-методичним забезпеченням можна ознайомитись у повному 

обсязі на сторінці Правничого коледжу сайту Львівського національного 

університету імені Івана Франка.

Матеріали про навчально-методичне забезпечення спеціальності, що 

акредитується, були представлені комісії в повному обсязі і включали: 

освітньо-кваліфікаційну характеристику та освітньо-професійну програму, 

навчальний план, робочі навчальні плани, програми курсів, робочі навчальні 

програми, завдання та плани семінарських і практичних занять, а також 

самостійної роботи студентів, методичні вказівки і тематики контрольних і 

курсових робіт, пакети контрольних завдань для комплексної перевірки знань з 

дисциплін гуманітарної, фундаментальної та професійно-орієнтованої 

підготовки, програми навчальних практик.

Навчально-методичне забезпечення дисциплін навчального плану 

розроблено державною мовою і забезпечує навчальний процес на 100% (див. 

табл. 4.1).

Навчальний план за показниками номенклатури дисциплін, годин, а 

також форм контролю виконується на 100%. Хід перевірки графіку навчального 

процесу свідчить, що реальна кількість годин з дисциплін відповідає 

навчальному плану. Для кожної дисципліни навчального плану розроблені 

критерії оцінювання знань та вмінь, а також комплекс методичних матеріалів.



5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу спеціальності

5.03040101 «Правознавство» (081,«Право»).

Кадрове забезпечення спеціальності 5.03040101 «Правознавство» (081 

«Право») перевірено за результатами розгляду наказів про зарахування на 

посаду, особових справ та трудових книжок.

Навчальний процес за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство» (081 

«Право») забезпечують 38 викладачів, у т.ч., докторів наук -  1, кандидатів наук 

- 1 5 ,  професорів -  1, доцентів -  9, кваліфікаційні категорії: «спеціаліст вищої 

категорії» -  18, «спеціаліст першої категорії» -  3, «спеціаліст другої категорії» 

-  З, «викладач-методист» -  9.

Випускова циклова комісія, у складі якої працює 14 викладачів. Усі 

викладачі мають відповідну вищу освіту, володіють сучасними методами 

навчання, мають великий досвід педагогічної праці та науковий доробок, статті, 

монографії, навчальні посібники тощо.

Основною і визначальною ланкою для здійснення навчально-виховного 

процесу є кафедри, циклові комісії та відділення, які обслуговують дану 

спеціальність, а саме: кафедра фізичного виховання, кафедра безпеки

життєдіяльності, циклова комісія з гуманітарних та соціально-економічних 

дисциплін, циклова комісія з фундаментальних дисциплін, циклова комісія з 

професійно-орієнтованих дисциплін.

Відповідність критеріям та вимогам акредитації підготовки молодших 

спеціалістів за спеціальністю «Правознавство» («Право») щодо кадрового 

забезпечення виглядає наступним чином:

Таблиця 5.1.

Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності

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

- 70,8 +70,8

у тому числі на постійній основі
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Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин 
фундаментального циклу дисциплін навчального 
плану спеціальності (% від кількості годин)

- 69,1 +69,1

у тому числі які працюють у даному навчальному 
закладі на постійній основі - 32,5 +32,5

з них: докторів наук або професорів - - -

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

- 55,4 +55,4

у тому числі на постійній основі - 18,7 +18,7

з них: докторів наук або професорів - - -

Частка педагогічних працівників вищої категорії, 
які викладають лекційні години дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від кількості 
годин)

25 85 +60

Наявність циклової комісії з фундаментальної 
підготовки

+ + 0

Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) 
підготовки, яку очолює фахівець відповідної 
науково-педагогічної спеціальності

- - -

доктор наук або професор, кандидат наук, доцент - - -

Як видно з наведеної таблиці, кадрове забезпечення підготовки молодших 

спеціалістів зі спеціальності «Правознавство» («Право») відповідає 

встановленим вимогам.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників відбувається за 

системою, існуючою в Університеті згідно з планами стажування, захисту 

дисертацій, а також навчання в Інституті післядипломної освіти та 

доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені 

Івана Франка.

Атестація викладачів проводиться відповідно до Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року за № 930 та змінами і
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доповненнями до нього, з метою активізації їх науково-методичної роботи та 

підвищення професійної діяльності.

Укомплектованість Правничого коледжу Львівського національного 

університету імені Івана Франка педагогічними працівниками (у тому числі -  

вищої кваліфікації) є достатньою для підготовки фахівців освітньо- 

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.03040101 

«Правознавство» (081 «Право»).

Якісний склад працівників, які забезпечують навчальний процес зі 

спеціальності 5.03040101 «Правознавство» (081 «Право») відображено у табл.

5.2.

У процесі роботи експертної комісії у Правничому коледжі Львівського 

національного університету імені Івана Франка з 19 червня по 21 червня 2017 

року було встановлено, що рішенням атестаційної комісії III рівня 

Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації від 11 

квітня 2017 року підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії» -  9 викладачам, підтверджено раніше присвоєне 

звання «викладач-методист» -  5 викладачам, присвоєно звання «викладач- 

методист» -  4 викладачам Правничого коледжу, а рішенням атестаційної 

комісії І рівня Правничого коледжу Львівського національного університету 

імені Івана Франка від ЗО березня 2017 року присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої категорії» -  1 викладачеві, «спеціаліст першої 

категорії» -  3 викладачам.

6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу.

Для проведення навчального процесу Правничий коледж Львівського 

національного університету імені Івана Франка має у користуванні 1211,5 кв. м. 

навчальної площі Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Навчальний корпус Правничого коледжу розміщений на вул. Дорошенка, 33 у 

м. Львові (див. табл. 6.2).
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Для успішної підготовки фахівців обладнано 7 навчальних аудиторій, з 

них 1 велика лекційна аудиторія, 2 комп’ютерні лабораторії, лабораторія

практичного права та лабораторія національно-патріотичного виховання, де 

зібрана правова періодика, юридична література та інші матеріали, необхідні 

для формування молодого юриста як фахівця, а також для організації якісної 

роботи викладачів.

Навчальна площа з розрахунку на одного студента з урахуванням 

ліцензованого обсягу прийому студентів і строку навчання повністю відповідає 

встановленим нормативам, санітарно-технічний стан усіх навчальних 

приміщень та обладнання відповідає вимогам санітарних норм.

Забезпечення студентів та викладачів Правничого коледжу харчуванням 

здійснюється в їдальні та буфетах Львівського національного університету 

імені Івана Франка.

Забезпеченість студентів гуртожитком складає 100 % від потреби. Стан 

гуртожитку відповідає санітарно-технічним нормам. Кімнати обладнані 

необхідним інвентарем. В кімнатах мешкають по 3-4 студенти.

Матеріально-технічна база коледжу відповідає встановленим вимогам і 

дає можливість забезпечити підготовку молодших спеціалістів за цією 

спеціальністю.

7. Якість підготовки і використання випускників спеціальності

5.03040101 «Правознавство».

7.1. Показники успішності.

Результати освітньої діяльності оцінювалися комісією експертів як за 

даними самоаналізу, так і за даними контрольних замірів залишкових знань 

студентів з кожного блоку дисциплін.

За підсумками останньої заліково-екзаменаційної сесії абсолютна 

успішність склала 99,5 %, якісна 66,1%.

7.2. Для перевірки рівня підготовки фахівців за даною спеціальністю з



гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін були

проведені контрольні заміри залишкових знань з кожного блоку дисциплін. їх
• *

виконували студенти другого курсу. Результати виконання контрольних замірів 

залишкових знань наведені в таблиці 7.2.

Більшість студентів показали належний рівень залишкових знань, знають 

теоретичний матеріал, досконало володіють нормативно-законодавчою базою, 

застосовують набутий теоретичний матеріал у практичних навичках, 

намагаються висловлювати свою власну думку, в основному справляються з 

поставленими завданнями при вирішенні цивільних, кримінальних, 

адміністративних справ, засвоїли інститути конституційного права України, 

вміють аналізувати та застосовувати на практиці чинне законодавство.

Забезпечення студентів підручниками, посібниками, періодичними 

виданнями відповідає нормативним вимогам. Фонд бібліотеки постійно 

поповнюється необхідною нормативною та науковою літературою.

Результати контрольних робіт засвідчили, що рівень підготовки студентів 

за даною спеціальністю відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної 

характеристики та першому рівню акредитації.

7.3. Курсові роботи

Написання курсових робіт заплановано на кожному курсі по одній 

курсовій роботі. Це сприяє систематизації, закріпленню, розширенню 

теоретичних і практичних знань, вмінню їх застосовувати при вирішенні 

конкретних завдань, розвитку науково-пошукової діяльності.

Студент обирає тему із запропонованих, перелік яких розробляють 

керівники курсів «Теорії права та держави», «Історії держави і права України», 

«Історії держави і права зарубіжних країн», «Конституційного права України», 

«Адміністративного права України», «Трудового права України», «Цивільного 

права України» та «Кримінального права України», розглядають та 

затверджують на засіданнях предметних (циклових) комісій.

Тематика курсових робіт тісно пов’язана з питаннями теоретичної 

підготовки та практичними фаховими проблемами. Перелік курсових робіт
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щорічно оновлюють, враховуючи зміни у законодавстві, здійснюють пошук

нових, актуальних для вивчення та дослідження проблемних питань.
«

Експертна комісія ознайомилася з окремими рецензованими курсовими 

роботами з дисциплін, що читаються у навчальному закладі. Якість 

рецензування в цілому задовільна.

7.4. Державний іспит

Згідно з навчальним планом завершальною формою державної атестації є 

комплексний державний іспит з дисциплін:

1. Цивільне право України

2. Кримінальне право України

Експертна комісія розглянула матеріали до комплексного державного 

іспиту і встановила наявність:

1) наказу про склад ЕК;

2) графіку роботи ЕК;

3) наказу про призначення голови;

4) екзаменаційні білети для проведення комплексного державного іспиту;

5) протоколи ЕК;

6) критерії оцінювання знань та вмінь випускників Екзаменаційною 

комісією.

Загальні рекомендації, програма та білети до комплексного державного 

іспиту розроблені та затверджені відповідно до вимог.

Результати Екзаменаційної комісії 2015-2016 навчального року: 

успішність -  100%, якість -  58%.

7.5. Практика

Практична підготовка студентів спеціальності «Правознавство» 

здійснюється відповідно до «Положення про проведення практики студентів 

вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства 

освіти України № 93 від 08.04.1993 року. Зміст практики визначається 

наскрізною програмою.



7.6. Науково-дослідна та культурно-виховна робота зі студентами

Експертна комісія відзначає добру організацію науково-дослідної роботи
і

та культурно-виховної роботи зі студентами. У Правничому коледжі створено 

Студентську раду, завданням якої є організація студентського самоврядування.

Студенти Правничого коледжу постійно беруть участь у наукових 

студентських конференціях (XI Міжнародна науково-практична студентська 

конференція «Сучасна цивілістика» (м. Одеса 28-29 квітня 2016 р.), 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Наука та практика 

юриспруденції» (м. Харків, 1 квітня 2106 р.), Всеукраїнська конференція 

«Молодь проти корупції», творчий проект «Оздорови суспільство», де гідно 

представляють Правничий коледж.

У Правничому коледжі діють 6 студентських гуртків та 5 спортивних 

секцій, зокрема з цивільного та сімейного права «Л38 РКІУАТЦМ», судових та 

інших правоохоронних органів України, адміністративного права України, з 

конституційного права України та зарубіжних країн, кримінального права 

України, з англійської мови, спортивні секції «Самбо», «Дзюдо», бадмінтону, 

волейболу, гандболу.

У Правничому коледжі функціонує лабораторія практичного права, мета 

якої -  підвищувати рівень підготовки студентів, формувати активну суспільну 

позицію, здобувати досвід практичної діяльності юриста, професійних навичок 

реалізації знань, що дасть змогу усвідомити цінність і значення теоретичних 

знань, оволодіти технікою застосування їх на практиці, набути навички 

спілкування, аналізу інформації, що необхідні кожному юристові в його 

повсякденній роботі. Правничий коледж є структурним підрозділом 

Університету, який здійснює національно-патріотичне виховання студентів 

через відповідну лабораторію. Зокрема, студенти Правничого коледжу у 2016

2017 навчальному році мали зустрічі із представниками усіх правничих 

професій, відомими громадськими та державними діячами, наприклад, із



Василем Шклярем та Мирославом Мариновичем, взяли участь у низці заходів 

національно-патріотичного характеру.

Студенти систематично відвідують місцеві суди у місті Львові, їх 

залучають до проведення слідчих дій з метою наочного засвоєння і наближення 

теоретичних знань до практичної діяльності.

У Правничому коледжі діє студентська комісія дозвілля, яка організувала 

команду КВК, а також організовує святкування Дня студента, свята гумору та 

інших заходів. Активно діє туристичний клуб, який організовує краєзнавчі 

екскурсії та туристичні походи.

Все це є свідченням добре поставленої науково-дослідної і культурно- 

виховної роботи серед студентів.

Відповідність нормативним вимогам до акредитації спеціальності

5.03040101 «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст» наведена в таблиці.

Усі випускники Правничого коледжу мають змогу продовжити навчання 

на третьому курсі денного або заочного відділення юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка.

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста є доброю базою 

для подальшого вдосконалення професійного рівня через поєднання практичної 

діяльності та навчання.

Правничий коледж налагодив тісну співпрацю з Територіальним 

управлінням Державної судової адміністрації у Львівській області та Головним 

управлінням юстиції у Львівській області. За умовами такої співпраці, студенти 

мають змогу у вільний від навчання час ознайомитися з роботою судів та 

органів юстиції, переймати досвід старших колег. Випускники Правничого 

коледжу працевлаштовуються у згаданих структурах.

За результатами проведення моніторингу працевлаштування випускників 

Правничого коледжу зроблено висновок про їх конкурентноздатність на ринку 

праці. Такий висновок є свідченням того, що випускники Правничого коледжу 

мають високу фахову підготовку. /



8. Загальні висновки та пропозиції

Виходячи з викладеного, експертна комісія на підставі проведеної 

експертизи матеріалів Правничого коледжу Львівського національного 

університету імені Івана Франка щодо акредитації коледжу та його 

спроможності здійснювати підготовку молодших спеціалістів галузі знань 08 

«Право» за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство» (081 «Право») згідно з 

ліцензованим обсягом підготовки 125/100 осіб, вважає:

1. Навчально-методичне, кадрове, матеріально-технічне забезпечення, а 

також стан культурно-виховної роботи зі студентами у цілому відповідають 

встановленим законодавством вимогам до коледжу.

2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна 

програма, навчальні плани відповідають галузі знань 08 «Право» спеціальності

5.03040101 «Правознавство» (081 «Право») за І рівнем акредитації.

З метою вдосконалення навчального процесу в коледжі за даною 

спеціальністю, експертна комісія рекомендує:

- постійно удосконалювати навчальні плани, періодично оновлювати 

зміст навчання, вдосконалювати навчально-методичні комплекси дисциплін, 

забезпечувати наявність оновленої літератури;

- завершити розробку інтерактивних варіантів навчально- 

методичного забезпечення і ширше використовувати комп’ютерні навчальні 

матеріали, електронні підручники, відеозаписи;

- удосконалити форми професійно-орієнтаційної роботи серед 

випускників шкіл та інших потенційних абітурієнтів коледжу;

- внести у навчальні плани підготовки молодшого спеціаліста 

відомості щодо виду документа про освіту та розгляду навчальних планів на 

Вченій раді Університету;

- звірка даних відомостей щодо динаміки змін контингенту студентів 

у ЄДЕБО була неможливою з технічних причин.

’ Р. КалаурГолова експертної комісії



Виходячи з того, що зазначені вище показники відповідають критеріям та

вимогам щодо акредитації спеціальності 5.03040101 «Правознавство» (081
«

«Право») з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст», вважаємо, що Правничий коледж Львівського національного 

університету імені Івана Франка забезпечує належний рівень підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста спеціальності

5.03040101 «Правознавство» (081 «Право») та спроможний проводити 

зазначену освітню діяльність.

Програма освітньої діяльності Правничого коледжу та умови її 

провадження відповідають вимогам Акредитаційної комісії України і 

забезпечують державну гарантію вищої освіти за заявленим освітньо- 

кваліфікаційним рівнем.

На підставі проведеної акредитаційної експертизи, матеріалів 

самоаналізу, порівняння фактичних показників діяльності Правничого коледжу 

Львівського національного університету імені Івана Франка і вимог до 

акредитації, поданих у таблиці відповідності критеріям та вимогам до 

акредитації підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» (див. табл. 8.1), експертна комісія пропонує акредитувати у 

Правничому коледжі Львівського національного університету імені Івана 

Франка спеціальність 5.03040101 «Правознавство» (081 «Право») за І рівнем із 

ліцензованим обсягом набору 125/100 осіб (денна/заочна форми навчання).

Голова експертної комісії - - ^  & < -' Р. Калаур
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