
висновок 
експертної комісії Міністерства освіти і науки України 
про результати проведення акредитаційної експертизи 

бакалаврів з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» 
у Черкаському навчально-науковому інституті Державного вищого 

навчального закладу «Університет банківської справи» 

м. Черкаси 06 червня 2018 року 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 
№ 911-л з метою проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів 
6.030401 «Правознавство» у Черкаському навчально-науковому інституті 
Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» у 
період з 04.06.2018 по 06.06.2018 експертною комісією у складі: 

Гарасимів Тарас Зеновійович, декан повної вищої освіти 
Національного університету «Львівська політехніка», доктор юридичних наук, 
професор, голова комісії; 

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

розглянуто подану Черкаським навчально-науковим інститутом 
Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» 
акредитаційну справу та проведено експертне оцінювання стану відповідності 
освітнього процесу цього вищого навчального закладу державним вимогам до 
акредитації підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030401 
«Правознавство» галузі знань 0304 «Право» у Черкаському навчально-
науковому інституті Державного вищого навчального закладу «Університет 
банківської справи». 

У ході перевірки експертна комісія ознайомилася з організацією 
освітнього процесу, його методичним забезпеченням, оцінила рівень знань 
здобувачів вищої освіти, проаналізувала науково-педагогічний потенціал, 
організацію наукових досліджень, вивчила стан навчально-матеріальної бази 
Черкаського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального 
закладу «Університет банківської справи» (далі - Черкаський інститут). 

Під час перевірки було вивчено матеріали самоаналізу напряму 
підготовки 6.030401 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право», 
підготовлені випусковою кафедрою права і соціально-гуманітарних 
дисциплін: 

- перевірено документи навчального закладу та випускової кафедри 
права і соціально-гуманітарних дисциплін, що підтверджують загальні 
відомості про Черкаський інститут; 

- здійснено аналіз ККР з дисциплін: кримінальне право, цивільне та 
сімейне право; 
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- проаналізовано стан навчально-методичного забезпечення освітнього 
процесу, організації навчальної, методичної, виховної та профорієнтаційної 
роботи; 

- проведено аналіз фактичного стану приміщень, кабінетів. 
Здійснюючи перевірку, комісія керувалась постановою Кабінету 

Міністрів України від 09.08.2001 №978 «Про затвердження Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах», постановою Кабінету Міністрів 
України від 30.12.2015 №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти», наказом МОН України від 
14.01.2002 № 16 «Про затвердження Положення про експертну комісію та 
порядок проведення акредитаційної експертизи». 

За результатами проведеної роботи встановлено: 

Загальна характеристика 
Черкаського навчально-наукового інституту 

Державного вищого навчального закладу 
«Університет банківської справи» 

Керівник вищого навчального закладу: Державний вищий 
навчальний заклад «Університет банківської справи» очолює Кузнєцова 
Анжела Ярославівна, доктор економічних наук, професор, заслужений 
економіст України. Директором Черкаського навчально-наукового інституту 
Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» є 
Рогова Наталія Василівна - кандидат економічних наук, доцент. 

Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого 
навчального закладу «Університет банківської справи» заснований у 1968 
році наказом Будбанку СРСР від 29 лютого № 9 як Черкаський фінансовий 
технікум - база підготовки спеціалістів для системи Будбанку СРСР. На 
сьогодні, Черкаський інститут є територіально відокремленим структурним 
підрозділом Державного вищого навчального закладу «Університет 
банківської справи». Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської 
справи» здійснює підготовку здобувачів вищої освіти відповідно 
до Ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти, затвердженої наказом 
Міністерства освіти і науки України від 29.05.17 № 112-Л. 

Орган управління - Міністерство освіти і науки України. 
Форма власності - державна. 
Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» надає 

освітні послуги з підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» за 
напрямами підготовки: «Правознавство», «Фінанси і кредит» та «Облік і 
аудит», а також за спеціальностями «Інженерія програмного забезпечення», 
«Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент» та «Облік і 
оподаткування». Підготовка здобувачів вищої освіти за другим рівнем 
здійснюється за спеціальностями «Фінанси, банківська справа та 
страхування», «Менеджмент» та ч «Облік і ( оподаткування». Черкаський 
інститут готує фахівців для органів Державної влади та місцевого 
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самоврядування, банківських та фінансових установ, бюджетних організацій, 
суб'єктів господарювання різних галузей економіки, судових та 
правоохоронних органів, а також для науково-педагогічної діяльності. 

У Черкаському інституті кількість студентів становить 627 осіб, з яких 
за денною формою навчається 538 осіб. У тому числі контингент, який 
навчається за кошти державного бюджету - 262 особи, за кошти 
Національного банку України - 63 особи. 

Освітній процес в Черкаському інституті забезпечують 62 науково-
педагогічних працівника (на постійній основі та на засадах сумісництва), 
зокрема 9 докторів наук, професорів (14,5%), 43 кандидати наук, доценти 
(69,4%). 

За 50 років існування навчального закладу підготовлено близько 16 
тисяч спеціалістів для державних установ у тому числі фінансово-кредитної 
системи України. З 1980 по 1988 рік підготовлено 105 спеціалістів банківської 
справи для Національного банку Республіки Куба. 

Серед випускників - відомі в Україні політики, банкіри, керівники, 
організатори банківської справи, зокрема, народний депутат Верховної ради 
України О.М. Петренко, начальник Філії - Черкаське обласне управління 
ПАТ «Ощадбанк», к.е.н. В.В. Оніщенко, заступник директора Черкаської 
обласної дирекції ПАТ АБ «Укргазбанк» О.О. Пріхно, представник 
Національного банку України в Кіровоградської області В.П. Томашин, голова 
Черкаської обласної державної адміністрації (2005-2010), ректор Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького, д.е.н. О.В. Черевко, 
начальник Черкаського державного казначейства В.В. Гусак, генеральний 
директор ТОВ «Національна горілчана компанія» М.І. Бабич, провідний 
фахівець Департаменту з управління діяльністю Корпоративного 
недержавного пенсійного фонду НБУ О. Лазебник та багато інших. Зокрема, 
провідними фахівцями обліку та аудиту успішно працюють: Л.І. Коротана 
(головний бухгалтер ПАТ «Приватбанк» до грудня 2016 р.), О.С. Мезенева 
(старший економіст Департаменту бухгалтерського обліку Національного 
банку України), Г. Строгалова (головний державний інспектор відділу 
фінансування, бухгалтерського обліку та звітності ГУДФС в Черкаській 
області). 

Наявність основних правоустановчих документів 
Експертна комісія перевірила і констатує наявність у Черкаського 

інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» таких правоустановчих 
документів: 

- Статут Державного вищого навчального закладу «Університет 
банківської справи», затверджений наказом МОН України від 25.09.2015 № 
970; 

- Положення про Черкаський навчально-науковий інститут Державного 
вищого навчального закладу «Університет банківської справи» від 
09.10.2017 р. 
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- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань №1003142602 станом на 18.10. 2017 р. 

Висновок 
Надана на акредитаційну експертизу правова, навчальна та методична 

документація є достовірною, повною за обсягом та відповідає чинним 
акредитаційним вимогам Міністерства освіти і науки України. 

Формування контингенту здобувачів вищої освіти 
Підготовка здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра з напряму 

підготовки 6.030401 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право» у 
Черкаському інституті проводиться згідно з ліцензією (наказ Міністерства 
освіти і науки України від 29.05.17 № 112-Л.) з ліцензованим обсягом 50 осіб. 
Черкаський інститут здійснює освітню діяльність згідно з сертифікатом IV 
рівня акредитації (серія РД-ІУ № 1170085, виданий відповідно до рішення 
Акредитаційної комісії від 03 червня 2014 р., протокол № 109, термін дії 
сертифіката до 01 липня 2019 р.). 

Профорієнтаційна робота проводиться за такими напрямами: робота з 
учнями, випускниками загальноосвітніх навчальних закладів, технікумів і 
коледжів, працівниками фінансово-кредитних установ України. Для цього 
застосовуються різноманітні форми і методи профорієнтаційної роботи, 
головною метою якої є відбір талановитої молоді для навчання в Черкаському 
інституті, зокрема, використовуються різні види засобів масової інформації: 
періодичні видання, довідники, телебачення, радіо, за допомогою яких 
висвітлюється діяльність Черкаського інституту, до зацікавлених осіб 
доводяться правила прийому та умови навчання. Черкаський інститут 
здійснює видання різної рекламної продукції - буклетів, проспектів, 
календарів. На офіційному сайті Черкаського інституту постійно 
розміщується оперативна інформація про всі напрями його діяльності. Крім 
того, у мережі ГасеЬоок створено сайт Черкаського інституту, де 
систематично повідомляється інформація про навчальний заклад, умови 
вступу до нього та про події, що відбуваються в освітньому процесі та 
громадському житті інституту. Також активно оновлюється інформація про 
заклад на сайті, створеному Студентською радою Черкаського інституту. 

Профорієнтаційна робота та реалізація заходів зі збереження 
контингенту здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра дозволяє 
забезпечувати стабільний набір серед бажаючих навчатися в даному закладі. 

Проведення вступних випробувань на навчання по підготовці бакалавра 
здійснюються відповідно до вимог МОН України. 

Підготовка здобувачів вищої освіти ведеться на бюджетній та 
контрактній основах. Ефективна профорієнтаційна робота гарантує 
формування якісного складу здобувачів вищої освіти. 

Аналіз динаміки змін контингенту здобувачів вищої освіти свідчить, що 
формування контингенту здійснювалось згідно з ліцензованим обсягом. 

Висновок 
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Результати аналізу поданих матеріалів з організаційних, методичних та 
рекламних заходів вказують на ефективність формування якісного складу 
здобувачів вищої освіти, відповідність їх підготовки потребам регіону з 
даного профілю. 

Зміст підготовки фахівців 
Організація навчально-методичного та інформаційного забезпечення 

освітнього процесу підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030401 
«Правознавство» галузі знань 0304 «Право» у Черкаському інституті 
здійснюється відповідно до вимог нормативних та інструктивних документів 
Міністерства освіти і науки України, Положення про організацію освітнього 
процесу в ДВНЗ «Університет банківської справи». 

Концептуальні засади освітнього процесу реалізовані в навчальному 
плані бакалавра стосовно переліку та змісту навчальних дисциплін, розподілу 
навчального часу у кредитах ЄКТС, форм проведення навчальних занять та їх 
обсягу. 

Навчальні плани підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.030401 
«Правознавство» галузі знань 0304 «Право» затверджені у встановленому 
порядку та відповідають за сукупністю вимог змісту та ступеню підготовки. 

На основі навчальних планів розробляються робочі навчальні плани, які 
щорічно затверджуються директором Черкаського інституту та узгоджуються 
з проректором з навчально-методичної роботи Державного вищого 
навчального закладу «Університет банківської справи». 

Для активізації освітнього процесу на заняттях з професійних дисциплін 
проводяться проблемні лекції, презентації, рольові ігри, ситуаційні задачі, 
тренінги-семінари тощо. Вони проводяться з метою набуття студентами умінь 
та навичок вироблення рішень в умовах, максимально наближених до 
дійсності. 

При проведенні навчальних занять використовуються аудіоматеріали, 
відеосюжети, мультимедійні презентації, які демонструються за допомогою 
інтерактивних дошок, що розміщені в кожній навчальній аудиторії інституту. 

Документом, що регламентує зміст дисципліни, вимоги до знань і умінь, 
структурні взаємозв'язки з іншими дисциплінами, атестаційні заходи, 
розподіл часу на всі види занять Т самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти, використання здобувачами вищої освіти літературних джерел та 
методичних розробок викладачів, є робоча програма дисципліни. Робочі 
програми дисциплін навчальних планів підготовки бакалавра щорічно 
оновлюються та затверджуються на засіданні кафедри. 

Навчальним планом для підготовки бакалаврів передбачені такі види 
практик: навчальна та виробнича практики (Положення про організацію 
практики здобувачів вищої освіти, затвердженого Державним вищим 
навчальним закладом «Університет банківської справи» 24.11.2015 р.). Аналіз 
методичного забезпечення, звітів здобувачів вищої освіти, а також наявних 
баз практик, свідчить про достатньо^сокий рівень наукового керівництва та 
його ефективність. 
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Висновок 
Зміст підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030401 

«Правознавство» галузі знань 0304 «Право» відповідає нормативним 
документам Міністерства освіти і науки України. 

Кадрове забезпечення освітньо-виховного процесу 
Підготовку здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра напряму 

підготовки 6.030401 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право» забезпечує 
випускова кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін Черкаського 
інституту. 

Загальна кількість науково-педагогічних працівників, які забезпечують 
освітній процес в Черкаському інституті складає 62 науково-педагогічних 
працівника, зокрема 9 докторів наук, професорів (14,5%), 43 кандидати наук, 
доценти (69,4%). 

Для всебічного якісного аналізу складу науково-педагогічних 
працівників зібрано та оброблено дані щодо викладачів, що проводять 
лекційні заняття, так і щодо викладачів, які проводять практичні та 
семінарські заняття. До проведення лекційних занять залучаються викладачі 
вищої кваліфікації, вища освіта яких та їхній науковий ступінь відповідають 
дисципліні, що викладається, тобто, кандидати та доктори наук відповідної 
галузі знань. Для забезпечення практичних і семінарських занять залучено 
викладачів, кваліфікація яких відповідає дисципліні, що викладається. 

Завідувачем випускової кафедри права і соціально-гуманітарних 
дисциплін є кандидат юридичних наук, доцент Басанська (Максименко) 
Наталія Володимирівна. Науково-педагогічний склад випускової кафедри 
права і соціально-гуманітарних дисциплін складається з 19 працівників, 16 із 
яких працює за основним місцем працевлаштування, З - з а сумісництвом. 
Докторів наук, професорів - 3 особи, в т.ч. 1 доктор юридичних наук, 
кандидатів наук, доцентів - 12 осіб, в т.ч. 5 кандидатів юридичних наук. 

Кількість штатних науково-педагогічних працівників кафедри, які мають 
відповідний стаж роботи більше 20 років - 7 осіб, від 10 до 20 років - 10 осіб, 
менше 5-ти років - 2 особи. Середній вік науково-педагогічних працівників 
кафедри становить 41 рік. 

Усі викладачі кафедри займаються удосконаленням освітнього процесу 
та навчально-методичної документації. Науково-педагогічні працівники 
викладають навчальні дисципліни з використанням мультимедійних засобів 
навчання. Науково-педагогічними працівниками кафедри підготовлено та 
розміщено у системі дистанційного навчання «Прометей» та «Моосіїе» 
електронні версії навчально-методичних матеріалів з усіх навчальних 
дисциплін, викладання яких здійснюється кафедрою. 

Експертна комісія перевірила оригінали трудових книжок, дипломи про 
вищу освіту, атестати доцентів, професорів, дипломи кандидатів наук, 
докторів наук. З'ясувала фахову "відповідність викладачів до викладання 
навчальних дисциплін. Перевірилалауі^ові праці викладачів на відповідність 
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навчальним дисциплінам, які викладаються ними. Перевірено свідоцтва про 
підвищення кваліфікації. 

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних, міжвузівських 
конференціях, семінарах, публікують свої роботи у міжнародних виданнях. 
Усе це сприяє якісній підготовці здобувачів вищої освіти. 

Рівень кваліфікації та науково-педагогічна спеціальність усіх науково-
педагогічних працівників відповідають дисциплінам, які вони викладають. 

Висновок. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про 
відповідність кадрового складу науково-педагогічних працівників, які 
здійснюють підготовку бакалаврів напряму підготовки 6.030401 
«Правознавство» галузі знань 0304 «Право». 

Навчально-методичне забезпечення підготовки бакалаврів напряму 
підготовку 6.030401 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право» 
Основними нормативними документами, що регламентують 

організацію та проведення освітнього процесу на кафедрах Черкаського 
інституту, є Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ 
«Університет банківської справи», затверджене рішенням Вченої ради від 
30.06.2017, протокол № 11, та Положення про кафедру ДВНЗ «Університет 
банківської справи», затверджене ректором Державного вищого 
навчального закладу «Університет банківської справи» від 26.10.2016; 
Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни, 
затверджене ректором Державного вищого навчального закладу 
«Університет банківської справи» від 16.03.2016. 

Згідно з вищенаведеними документами створено структуру управління 
і контролю за освітнім процесом, складаються навчальні плани, навчальні 
програми дисциплін, здійснюється планування освітнього процесу з 
урахуванням директивних матеріалів та досвіду закладів вищої освіти, а 
також виконуються навчальні плани і навчальні програми дисциплін. 

Всю документацію для навчально-методичного забезпечення 
навчального процесу розроблено фахівцями інституту, узгоджено та 
затверджено згідно із встановленим'порядком. 

Експертна комісія перевірила освітньо-професійну програму; освітньо-
кваліфікаційну характеристику; навчальні плани; графіки освітнього 
процесу; робочі навчальні плани та іншу документацію. 

За всіма дисциплінами фахової підготовки розроблено комплекси 
навчально-методичного забезпечень^, що включають навчальні і робочі 
навчальні програми, пакети контрольних завдань для комплексної перевірки 
знань здобувачів вищої освіти, а також для вимірювання залишкових знань, 
конспекти лекцій, методичні рекомендації до практичних занять та 
самостійної роботи -студентів, методичні вказівки щодо проходження 
виробничої практики, методичні вказівки щодо виконання курсових робіт, 
засоби контролю знань студентів, авторські навчальні посібники, монографії. 
Працює автоматизована система контролю знань здобувачів вищої освіти. 
Комісія встановила, що формуї я 
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оновленими підручниками, посібниками, а також періодичними виданнями, 
які можуть використовуватися студентами для самостійної роботи. 

Порівняльна таблиця дотримання технологічних вимог щодо навчально-
методичного забезпечення освітньої діяльності Черкаського інституту за 
заявленим напрямом додається. 

Висновок: експертна комісія констатує, що організація та наявне 
навчально-методичне забезпечення бакалаврів напряму підготовки 
6.030401 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право» відповідає 
акредитаційним вимогам. 

Інформаційне забезпечення 
Інформаційне забезпечення фахівців складають матеріали, які є в 

наявності в бібліотеці інституту, на кафедрах і є доступними через мережу 
Інтернет, в тому числі в локальних комп'ютерних мережах Черкаського 
інституту ДВНЗ «Університет банківської справи». 

Книжкові фонди бібліотеки інституту відповідно до наданих 
документів налічують 70250 примірників. 

В інституті функціонують: читальний зал, зал електронних видань і 
періодичної літератури. Всі читальні зали, комп'ютерні аудиторії мають 
доступ до Wi-Fi. 

До інформаційних ресурсів бібліотеки належать електронні бази даних, 
зокрема: 

- електронна бібліотека, яка включає ресурси різних типів, призначень 
і рівнів доступу, зокрема, цифровий архів / інститутський репозитарій з 
публічним та комбінованим доступом; інші ресурси (колекції CD/DVD, 
системи управління подіями, комбінований доступ); 

-система дистанційного навчання «Прометей» (містить понад 500 назв 
навчальних підручників і посібників) та «Moodle» з повним доступом до 
цифрових ресурсів для користувачів з обліковим записом на домені. 

Користувачі бібліотеки можуть отримати доступ до ресурсів з відкритим 
доступом (зокрема Directory of Open Access Journals (DOAJ), E-BooksDirectory, 
Open Access Directory (OAD), Econ Papers та інші). 

Електронний каталог бібліотеки містить бібліографічний опис книг та 
статей з періодичних видань і налічує 88820 записів, дозволяє здійснювати 
пошук за назвою, прізвищами авторів, роком видання, темами та 
ключовими словами. Загальна кількість видань на електронних носіях на 
даний час становить 1469 одиниць. 

Здобувачі повністю забезпечені підручниками, іншою навчально-
методичною, довідковою літературою, а список фахових періодичних 
видань з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» галузі знань 0304 
«Право» складає 24 найменування. 

Висновок: Комісія констатує, що інформаційне забезпечення 
освітнього процесу, рівень розвитку соціальної інфраструктури інституту 
відповідає умовам акредитації напряму підготовки 6.030401 
«Правознавство» галузі знань >030^ «Право» та забезпечує якісну 
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організацію і ведення освітнього процесу, проведення наукової роботи та 
виконання навчальних планів і програм з підготовки фахівців. 

Науково-дослідна діяльність 
Науково-дослідна діяльність випускової кафедри зосереджена на 

створенні навчально-методичного забезпечення, що відповідає сучасним 
стандартам вищої освіти для фахівців з права - електронних та 
мультимедійних посібників, практикумів, навчальних посібників, 
методичних вказівок і є одним з пріоритетних напрямів діяльності 
Державного вищого навчального закладу «Університет банківської 
справи», який внесений до Державного реєстру наукових установ, яким 
надається підтримка держави (свідоцтво № 01994 від 17.09.2015 р.). 

Наукові дослідження та прикладні розробки в Державному вищому 
навчальному закладі «Університет банківської справи» проводяться на 
академічному рівні та на рівні структурних підрозділів, зокрема, 
Черкаського інституту та кафедри. Основними напрямами наукової роботи 
є: виконання науково-дослідних робіт; підготовка та друк авторських і 
колективних монографій, підручників і навчальних посібників; публікація 
наукових статей у фахових виданнях України та зарубіжних періодичних 
виданнях, у т.ч. таких, що індексуються в наукометричних базах; апробація 
результатів наукових досліджень на міжнародних і всеукраїнських науково-
практичних конференціях і семінарах; організація та проведення наукових 
заходів на базі інституту і кафедри; пошук і розвиток наукового потенціалу 
студентської молоді. На кафедрі здійснюється наукове дослідження 
«Модернізація вітчизняної правової системи в умовах євроінтеграції 
України» (№ ДР 0118 Ш04231). 

Науково-педагогічні працівники кафедри є постійними учасниками 
наукових заходів, що проводяться Міністерством освіти і науки України, 
Генеральною прокуратурою України, Національною академією 
прокуратури. 

Результати наукових досліджень впроваджуються у практичну, 
наукову діяльність та навчальний., Цроцес, зокрема, науково-педагогічні 
працівники кафедри є членами авторського колективу з підготовки науково-
практичного коментаря до Закону України «Про національну поліцію»; 
членами складу спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на 
здобуття наукового ступеня; а також галузевих конкурсних комісій, 
зокрема, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право». 

З метою підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок 
здобувачів - майбутніх правників та впровадження в освітній процес 
професійно-орієнтованих технологій навчання на базі Черкаського 
інституту створено юридичну • клініку «Юрконсалт» (Юридичний 
консалтинг. Правова допомогу). г Консультативна діяльність 
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малозабезпечених верств населення здійснюється студентами без відриву 
від навчання під керівництвом викладача кафедри. 

Значна увага приділяється організації наукової роботи здобувачів 
вищої освіти. В Черкаському інституті діє Студентське наукове товариство, 
на кафедрі - науковий гурток. Результатами діяльності є участь у науково-
практичних конференціях міжнародного та всеукраїнського рівня, перемога 
у конкурсах студентських наукових робіт та проектів. 

Висновок: Аналіз даних наукової діяльності науково-педагогічних 
працівників випускової кафедри, її рівень, обсяг та напрями наукової 
роботи відповідають вимогам щодо акредитації напряму підготовки 
6.030401 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право». 

Матеріально-технічне забезпечення 
Освітній процес у Черкаському інституті відбувається в сучасно 

обладнаному навчальному корпусі з прибудовою загальною площею 
2 • . . . 8530,1 м , в якому розміщено 36 аудиторій та кабінетів, зокрема: 9 

комп'ютерних лабораторій, 24 лекційних та аудиторних приміщень і 
навчальна лабораторія, спортивно-оздоровчий комплекс, який складається 
із спортивного залу площею 288,5 м2, закритої споруди площею 148,9 м2, 

• • • 2 відкритих спортивних майданчиків, які займають площу 7707 м", зокрема 
футбольного поля, тенісного корту, баскетбольного, волейбольного і 
бадмінтонного майданчиків. 

Аудиторний фонд Черкаського інституту розраховано на 1420 
посадкових місць. Усі навчальні аудиторії обладнано персональними 
комп'ютерами та мультимедійною технікою (43 мультимедійних проектори). 

Соціальні інфраструктура Черкаського інституту складається з: 
двох гуртожитків, загальною площею 10865,9 м , 

в 2 чотирьох їдалень та буфетів, загальною площею 564,8 м . 
Аудиторії, кабінети, лабораторії, актовий, спортивний та читальний зали 

упоряджені з урахуванням чинних санітарно-гігієнічних норм, вимог правил 
пожежної безпеки та норм охорони праці. Підтвердженням цього є відповідні 
офіційні документи, що входять до цієї акредитаційної справи: акт санітарно-
епідеміологічного обстеження об'єкта від 22 травня 2017 року; довідки 
Черкаського міськрайонного відділу Управління ДСНС України у Черкаській 
області від 24.01.2017 № 55/01-10. 

В усіх приміщеннях Черкаського інституту дотримуються необхідні 
вимоги техніки безпеки та протипожежної безпеки, є відповідні інструкції, 
плани евакуації. Стан освітлення аудиторій та санітарні норми приміщень 
відповідають усім необхідним нормам та вимогам. 

Висновок: Експертна комісія констатує, що Черкаський інститут має 
необхідну матеріальну базу для якісної підготовки бакалаврів з напряму 
підготовки 6.030401 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право», що 
відповідає акредитаційним вимогам. 
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Якість підготовки випускників 
Комплексна оцінка результатів діяльності здобувачів вищої освіти 

складається з оцінювання сукупності всіх його досягнень у навчальній та 
позанавчальній діяльності. Система контролю якості підготовки здобувачів 
вищої освіти напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» галузі знань 0304 
«Право» є багаторівневою та включає систему поточного і підсумкового 
контролю. Точність проведення процедур оцінювання здобувачів вищої освіти 
встановлюється шляхом систематичних адміністративних перевірок на рівні 
кафедри, деканату та директорату. Результати проведених процедур 
оцінювання здобувачів вищої освіти та їх перевірок регулярно розглядаються 
та аналізуються на засіданнях кафедр та Вченій раді Черкаського інституту. 

Основними принципами та критеріями оцінювання знань здобувачів 
вищої освіти є: систематичність та системність, плановість та своєчасність, 
відкритість та прозорість, гнучкість і варіативність системи оцінювання, 
об'єктивність, толерантність і тактовність, єдність вимог при оцінюванні 
групи здобувачів вищої освіти, розвиваючий характер, використання єдиних 
стандартів, диференційований підхід та індивідуалізація відповідно до різних 
рівнів підготовки, кореляція оцінки результатів навчання здобувачів вищої 
освіти в Черкаському інституті з оцінкою роботодавців рівня сформованості 
компетентностей. 

Одним із елементів системи забезпечення якості освітньої діяльності є 
проведення комплексних контрольних робіт (далі -ККР). Аналіз результатів 
виконання ККР з відповідних дисциплін навчального плану бакалаврів 
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право» 
свідчить про належний рівень знань здобувачів вищої освіти. 

Аналіз показників успішності здобувачів за результатами виконання 
ККР проводилися з дисциплін: 

«Кримінальне право» 
у групі БП-114: 
абсолютна успішність виконання ККР становить 100%, якість 

успішності - 62,5% (середній бал -4); 
у групі БП-215: абсолютна успішність виконання ККР становить 100%), 

якість успішності - 100% (середній бал -4,7); 
«Цивільне та сімейне право» 
у групі БП-114: 
абсолютна успішність виконання ККР становить 100%), якість 

успішності - 70,8 (середній бал -4,-1); 
у групі БП-215: абсолютна успішність виконання ККР становить 100%, 

якість успішності - 100%) (середній бал -4,7) (додаток 3). 
При аналізі показників успішності та результатів комплексних 

контрольних робіт можна зробити висновок, що здобувачі засвоїли пройдений 
матеріал за дисциплінам, що виносились для проведення ККР. 

В ході акредитаційної експертизи вибірково було перевірено 9 курсових 
робіт бакалаврів. Рівень виконання курсових^ робіт відповідає оцінкам, що 
були виставлені керівниками даїДОс7^обі£/Також, у ході акредитаційної 

Голова експертної комісії /Д.; /Ь- / у Гарасимів Гарас Зеновійович 



експертизи вибірково було перевірено 9 звітів виробничої практики 
бакалаврів. Рівень підготовлених матеріалів звітів практик відповідає оцінкам, 
що були виставлені екзаменаторами. 

Висновок: При аналізі показників успішності та результатів 
комплексних контрольних робіт можна зробити висновок, що здобувані 
засвоїли пройдений матеріал за дисциплінами, що виносились для проведення 
ККР. Результати проведеного самоаналізу підготовки здобувачів ступеня 
вищої освіти бакалавра напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» галузі 
знань 0304 «Право» свідчать, що показники успішності здобувачів, результати 
виконання ними комплексних контрольних робіт відповідають загальним 
вимогам щодо якості підготовки фахівців у Черкаському інституті та 
Державним вимогам до акредитації. 

Зауваження, що були зроблені під час попередньої експертизи 
поданих до МОН акредитаційних матеріалів 

Додаток 1: З'ясувати фахову відповідність викладачів до дисциплін: 
Майстренко С.В. - Логіка, Релігієзнавство; Мукомел С.А. - Загальна та 
юридична психологія; Чернявська Л.В. - Правова статистика; Рибалка О.В. -
Судова медицина. 
Додаток 2: Кількість студентів, які виконували ККР, не відповідають даним 
ЄДЕБО. 

Загальні висновки експертної комісії 
На підставі поданих на акредитацію матеріалів та перевірки на місці 

відповідності показників діяльності кадрового, матеріально-технічного, 
навчально-методичного та інформаційного забезпечення Черкаського 
навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу 
«Університет банківської справи» нормативним вимогам щодо підготовки 
бакалаврів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» галузі знань 0304 
«Право» експертна комісія дійшла таких висновків: 

акредитаційні матеріали, подані Черкаським навчально-науковим 
інститутом Державного вищого навчального закладу «Університет 
банківської справи», надані у повному обсязі та відповідають нормативним 
вимогам. Освітній процес та умови його здійснення щодо підготовки 
бакалаврів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» галузі знань 0304 
«Право» забезпечують державну гарантію якості вищої освіти; 

стан кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного 
та інформаційного забезпечення освітнього процесу, соціальна 
інфраструктура, можливості виконання Черкаським навчально-науковим 
інститутом Державного вищого навчального закладу «Університет 
банківської справи», визначені- Статутом Університету банківської справи та 
Положенням про Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської 
справи» зобов'язань, відповідають акредйтаційним умовам; 

Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого 
навчального закладу «Університет^ банківської справи» спроможний 
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здійснювати освітню діяльність, пов'язану з підготовкою бакалаврів з напряму 
підготовки 6.030401 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право» з ліцензійним 
обсягом 50 осіб. 

Вважаємо за необхідне висловити зауваження та пропозиції, які не 
входять до складу обов'язкових і не впливають на рішення про акредитацію, 
але дозволять поліпшити якість підготовки фахівців. 

Рекомендувати керівництву Черкаського навчально-наукового інституту 
Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» 
звернути увагу на таке: 

більш широко реалізовувати міжнародні освітні проекти, зокрема, 
сприяння участі науково-педагогічних працівників кафедри у підвищенні 
кваліфікації за кордоном, з одержанням відповідних міжнародних 
сертифікатів; 

- випусковій кафедрі активізувати роботу щодо підготовки 
дисертаційних досліджень для здобуття наукового ступеня доктора наук. 

На підставі вищезазначеного експертна комісія МОН України зробила 
висновок про можливість акредитації підготовки бакалаврів напряму 
підготовки 6.030401 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право» у 
Черкаському навчально-науковому інституті Державного вищого навчального 
закладу «Університет банківської справи». 

«06» червня 2018 р. 

Голова експертної комісії: 
декан повної вищої освіти 
Національного університету «Львівська полі 
доктор юридичних наук, професор /і Т. 3. Гарасимів 

Експерт комісії: / 4 

завідувач кафедри аграрного, земельного к г а ^ 
екологічного права ім. академіка В. 3. Янчука 

Національного університету біоресурсів і і\ 
природокористування України, * Ш 
доктор юридичних наук, професор 1 г В. М. Єрмоленко 

З висновками ознайомлений 
Ректор Державного вищого навчальнога^а^і 
«Університет банківської справи», / ( ^ " 
доктор економічних наук, професор 11! II ї \ 
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З висновками ознайомлений 
директор Черкаського навчально-науковото£ 
Державного вищого навчального закладу 
«Університет банківської справи», 

кандидат економічних наук, доцент 
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Я. Кузнецова 
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ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ 
про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти 

Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог 
щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та 

інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
щодо підготовки бакалаврів 

галузі знань 0304 «Право» 
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» 
у Черкаському навчально-науковому інституті 

Найменування показника 
(нормативу) 

Значення 
показника 

(нормативу) 

Фактичне 
значення 

показника 

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного 

КАДРОВІ ВИМОГИ 
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Започаткування провадження освітньої діяльності 
1. Наявність у закладі освіти 
підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти 

+ + 

2. Наявність у складі підрозділу 
чи кафедри, відповідальних за 
підготовку здобувачів вищої 
освіти, тимчасової робочої 
групи (проектної групи) 3 
науково-педагогічних 
працівників, на яку покладено 
відповідальність за підготовку 
здобувачів вищої освіти за 
певною спеціальністю 

три особи, що 
мають 

науковий 
ступінь та/або 
вчене звання 

+ 

3. Наявність у керівника 
проектної групи (гаранта 
освітньої програми): 
1) наукового ступеня та/або 
вченого звання за відповідною 
або спорідненою спеціальністю 

+ + 

2) наукового ступеня та вченого 
звання за відповідною або 
спорідненою спеціальністю 
3) стажу науково-педагогічної 
та/або наукової роботи не менш XI) С 

+ -
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як 10 років 
Провадження освітньої діяльності 

4. Проведення лекцій з 
навчальних дисциплін науково-
педагогічними (науковими) 
працівниками відповідної 
спеціальності за основним 
місцем роботи (мінімальний 
відсоток визначеної навчальним 
планом кількості годин): 
1) які мають науковий ступінь 
та/або вчене звання 

50 69,6 + 19,6 

2) які мають науковий ступінь 
доктора наук або вчене звання 
професора 

10 10,6 +0,6 

3) які мають науковий ступінь 
доктора наук та вчене звання 

-

5. Проведення лекцій з 
навчальних дисциплін, що 
забезпечують формування 
професійних компетентностей, 
науково-педагогічними 
(науковими) працівниками, які є 
визнаними професіоналами з 
досвідом роботи за фахом 
(мінімальний відсоток 
визначеної навчальним планом 
кількості годин): 
1) дослідницької, управлінської, 
інноваційної або творчої роботи 
за фахом 
2) практичної роботи за фахом 10 18,75 +8,75 
6. Проведення лекцій, 
практичних, семінарських та 
лабораторних занять, 
здійснення наукового 
керівництва курсовими, 
дипломними роботами 
(проектами), дисертаційними 
дослідженнями науково-
педагогічними (науковими) 
працівниками, рівень наукової 
та професійної активності 
кожного з яких засвідчується 
виконанням за останні п'ять/ 

підпункти 1-
16 пункту 5 

приміток 

+ 
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років не менше трьох умов, 
зазначених у пункті 5 приміток 
7. Наявність випускової 
кафедри із спеціальної (фахової) 
підготовки, яку очолює 
фахівець відповідної або 
спорідненої науково-
педагогічної спеціальності: 
1) з науковим ступенем доктора 
наук та вченим званням 
2) з науковим ступенем та 
вченим званням 
3) з науковим ступенем або 
вченим званням 

+ + 

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

+ + 

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

освіти 
Започаткування провадження освітньої діяльності 

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

2,4 10,6 +8,2 

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

30 100 +70 

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

+ + 

2) пунктів харчування + + 
3) актового чи концертного залу + + 
4)спортивного залу 
5) стадіону та/або спортивних^ 

+ 
+ + 
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майданчиків 
6) медичного пункту + + -

4. Забезпеченість здобувачів 
вищої освіти гуртожитком 70 100 +30 
(мінімальний відсоток потреби) 

Провадження освітньої діяльності 
5. Забезпеченість 
комп'ютерними робочими 
місцями, лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, + + -

устаткуванням, необхідними 
для виконання навчальних 
планів 

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

О С В І Т И 

Започаткування провадження освітньої діяльності 
1. Наявність опису освітньої + + 
програми 
2. Наявність навчального плану 
та пояснювальної записки до + + -

нього 
Провадження освітньої діяльності 

3. Наявність робочої програми з 
кожної навчальної дисципліни + + -

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

навчальної дисципліни 
навчального плану 
5. Наявність програми 
практичної підготовки, робочих + + -

програм практик 
6. Забезпеченість студентів 
навчальними матеріалами з + + 
кожної навчальної дисципліни 

+ + 

навчального плану 
7. Наявність методичних 
матеріалів для проведення + + -

атестації здобувачів 
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 

щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
Започаткування пр ррадж^кня рсвдньої діяльності 

1. Забезпеченість бібліотеки/ / [ не щенщ як/ 24 +20 
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вітчизняними та закордонними 
фаховими періодичними 
виданнями відповідного або 
спорідненого профілю, в тому 
числі в електронному вигляді 

чотири 
найменування 

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

+ + -

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

+ + -

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

50 54 +4 

1 олова експертної комісії: 
декан повної вищої освіти 
Національного університету «Львівська п 
доктор юридичних наук, професор 

Експерт комісії: 
завідувач кафедри аграрного, земельногЬ та 
екологічного права ім. академіка В 

Голова експертної комісії /Д.; /Ь- / у 

Т. 3. Гарасимів 

Гарасимів Гарас Зеновійович 



Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, 
доктор юридичних наук, професор 

З висновками ознайомлений 
Ректор Державного вищого навчального, 
«Університет банківської справи», 
доктор економічних наук, професор 

З висновками ознайомлений 
директор Черкаського навчально-наукового інституту 
Державного вищого навчального закладу 
«Університет банківської справи», Нґ Су 

кандидат економічних наук, доцент ^ ' ^ 

В. М. Єрмоленко 

узнєцова 

Н. В. Рогова 
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Анкетні відомості про експертну комісію: 
- Гарасимів Тарас Зеновійович - заступник директора - декан повної вищої 
освіти Навчально-наукового інституту права та психології Національного 
університету «Львівська політехніка», доктор юридичних наук, професор. 

Домашня адреса: м. Львів, вул. просп. Чорновола67в/12 
Телефони: служб. +38 (032) 258-21-16; 
моб. +38 067-7125970 
e-mail: Garasumiv_@ukr.net 

- Єрмоленко Володимир Михайлович - завідувач кафедри аграрного, 
земельного та екологічного права ім. академіка В. 3. Янчука Національного 
університету біоресурсів і природокористування України, доктор юридичних 
наук, професор. 

Домашня адреса: м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 1 а, кв. З 19. 
Телефони: служб. (044) 259-97-25 
моб.+38 067-9949484 
e-mail: vemlaw@gmai.com 
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Додаток 2 

Підтвердженням фахової відповідності викладачів до дисциплін є 
наступні матеріали: 

1) Майстренко С.В. - Логіка, Релігієзнавство: 
Майстренко С.В. Тема дисертації: «Проблема психології селянина та 

християнської моралі у драматургії Марка Кропивницького» (диплом КН № 
011838 від 11.01.1996) 

Монографії: 
Майстренко С.В. Християнські моральні цінності та їх вплив на 

економічну діяльність / С.В.Майстренко // Еіїка а екопотіа: монографія/ за 
ред. Т. виг, Р.Маггес, Г.Хоружого, Т.Смовженко.- ТотаБгош ГиЬеІБкі: \Vydzial 
гатіе]5со\уу паик ргашпусЬ і екопотісгпусЬ Katolickiego ипілуегзуІеШ 
ЬиЬе1зкіе§о іапа Рауіа II, 2010. с.71-79. 

Майстренко С.В. Православні моральні цінності та їх вплив на 
формування культури бізнесу / С.В. Майстренко // Моральний вимір 
економіки: соціальна відповідальність бізнесу та економічна ефективність: 
монографія /за ред. д-ра філос.наук, проф.Г.Ф.Хоружого. К.: УБС НБУ, 2009. 

Науково-дослідна робота (відповідальний виконавець): 
Майстренко С.В. Філософія освіти: її роль та місце в системі 

філософського знання // Звіт про результати науково-дослідної роботи на 
тему: «Соціально-філософські проблеми в економіці та освіті» (державний 
реєстраційний номер - 0115U002683). 

Фахові статті, загальна кількість відповідно до дисципліни становить 12, 
основними з них є: 

Майстренко С.В. Проблеми моралі та християнської етики у 
драматичній спадщині М.Кропивницького / С.В.Майстренко // Науковий 
вісник Міжнародного гуманітарного університету: збірник наукових праць. 
Вип. 19. Т.2. Одеса, 2015. с.25-29. 

Майстренко С.В. Банківництво у Стародавньому світі: історичний та 
релігійний аспекти / С.В.Майстренко // Фінансовий простір.-2014.- № 2(14). -
С.53-58. URL: http //fp. Cibs.ck.ua/files/1402/14 msvbus.pdf 

Майстренко С.В. Сутність грошей: релігійно-етичний аспект / 
С.В.Майстренко // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей / 
Видавництво Університету банківської справи НБУ. Львів, 2013. с.424-430. 

Майстренко С.В. Філософія господарства у системі взаємовідносин 
«природа - людина - мораль» // Фінансовий простір : міжнародний науково-
практичний журнал / Черкаський інститут банківської справи Університету 
банківської справи Національного банку України (м.Київ). м.Черкаси. №2 (2) 
2011. С.138-144. 

Майстренко С.В. Релігійна свідомість та економічна діяльність // Вісник 
Черкаського університету. Серія Філософія. Вип. 200. Черкаси: Черкаський 
національний університет ім. " кого, 2011. С. 16-22. 

с.209-231. 
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Майстренко С.В. Релігійна мораль і підприємництво // Вісник 
Черкаського університету. Серія Філософія.Вип.82. - Черкаси: Черкаський 
національний університет ім. Б.Хмельницького, 2006.- С.115-120. 

2) Мукомел С.А. - Загальна та юридична психологія: 
Навчальний посібник з грифом МОН України: 

Мукомел С.А. Основи психології: Навчальний посібник в 2 т. / 
С.А. Мукомел., A.M. Капля, М.А. Кришталь, А.Г. Снісаренко, 
Я.О. Снісаренко, В.А. Гора. // Черкаси: видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2016. 
(рекомендовано МОН України лист від 08.07.2014 № 1/11-10424) 

Фахові статті: 
Mukomel S.A., Kaplya A.N., Snisarenko A.G., Snisarenko Y.S., Udovenko 

M.Yu. Basic approaches of the scientists to the problem of professional training of 
the specialists of the civil protection service of Ukraine. Stredoevropsky vestnik pro 
vedu a vyzkum . Pedagogika . ISSN 2336-3630 . Praha , 2014. - NR 10 (12) 2014. -
P . 5 7 - 6 3 . 

Мукомел С.А. Сутність педагогічної безпеки у навчальних закладах з 
особливими умовами навчання / С.А. Мукомел, A.M. Капля, М.Ю. Удовенко // 
Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. - 2014. - Випуск 
№6 (299). - С.20-25. * 

Мукомел С.А., Демченко А.В. Виховання духовності майбутніх фахівців 
ДСНС України у процесі навчання у вищому навчальному закладі / С.А. 
Мукомел, А.В. Демченко // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / 
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. К., 2015. Вип. 
84. С.130-134. 

3) Чернявська J1.B. - Правова статистика: 
Пройшла підвищення кваліфікації у Вищому навчальному закладі 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (свідоцтво 12 
СПВ 127455 від 25 квітня 2015 р.) зі спеціальностей «Фінанси і кредит», 
«Правознавство», опанувавши сучасні методики викладання дисциплін 
«Бюджетна система», «Правова статистика» 

Фахові статті: 
Чернявська JI.B. Статистична оцінка ефективності законодавчого 

регулювання інноваційної діяльності / J1.B. Чернявська // Фінансовий простір. 
№3.2017. С.69 

Чернявська JI.B. Статистичний аналіз ефективності правового 
регулювання на прикладі спеціальних податкових режимів / JI.B. Чернявська // 
Фінансовий простір. № 2. 2017. С.77 

Керівництво участю студентів в олімпіадах: 
Керівництво студентом, який зайняв призове місце на II етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Статистика», м. Київ. 
Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2012р. - 2 рази третє місце 
- Пастушко А., Потьомка JI. 

Керівництво студентом, який зайняв шосте місце на II етапі 
Всеукраїнської студентської олії» ' ^ т" "в. 
Національна академія статистики 
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4) Рибалка О.В. - Судова медицина: 
Судова медицина є вибірковою дисципліною навчального плану з 

підготовки бакалаврів 6.030401 «Правознавство», яка відповідно до процедури 
не обиралася студентами. На сьогодні освітня програма «Право» та відповідний 
прогнозований навчальний план не передбачає зазначеної дисципліни. 

Підтвердженням фахової відповідності Рибалка О.В. до дисципліни є 
наступні наукові праці: 

Навчально-методичний посібник з грифом МОН України: 
Удалова Л.Д., Рибалка О.В. Суб'єкти кримінально-процесуального 

доказування. Начальний посібник / Л.Д. Удалова, О.В. Рибалка. К. : КНТ, 2012. 
160 с. (рекомендовано МОН України лист № 1/11-12260.1 від 29.12.2012) Розділ 
3.1. «Суд як суб'єкт доказування», в якому розкривається правовий статус та 
повноваження суду щодо підстав обов'язкового призначення судово-медичної 
експертизи; Розділ 4 «Органи досудового розслідування і прокурор», в якому 
розкривається зазначені органи як суб'єкти доказування щодо підстав 
обов'язкового призначення судово-медичної експертизи) 

Навчально-методичний посібник: 
Рибалка О.В. Кримінальний процес : Навчально-методичний посібник / 

О.В. Рибалка. Одеса: Фенікс, 2013. - 146 с. (Тема 4. «Суд, сторони та інші 
учасники кримінального провадження (суб'єкти)» (стор. 11-16), в якій 
розкривається правовий статус та повноваження судово-медичного експерта в 
кримінальному провадженні, спираючись на норми кримінального 
процесуального законодавства; Тема 11 «Слідчі дії (розшукові)» (стр. 32-35), в 
якій розкривається порядок проведення судово-медичної експертизи, а саме: 
встановлення причин смерті, тяжкості та характеру тілесних ушкоджень, 
становлення віку особи, яка притягується до кримінальної відповідальності, 
встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях 
щодо злочинів, передбачених ст. 155 ККУ). 

Фахова стаття: 
Рибалка О.В. Статус слідчого в процесі кримінально-процесуального 

доказування / О.В. Рибалка // Адвокат. № 5. 2011. С.33-36. 

Декан факультету 
Черкаського навчально-наукового інституту 
Державного вищого навчального закладу 
«Університет банківської справи» 
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Додаток 2 

Під час виконання ККР при акредитаційному самоаналізі були задіяні 
студенти II, III та IV курсів з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». 

Внесена загальна кількість студентів освітнього рівня бакалавр напряму 
підготовки 6.030401 «Правознавство» в ЄДЕБО становить 68 осіб: 

I курс - 12 осіб, 
II курс - 11 осіб, 
III курс - 18 осіб, 
III курс (зі скороченим терміном навчання) - 3 особи, 
IV курс - 24 осіб. 
Відповідно до даних ЄДЕБО за вирахуванням студентів І курсу, їх 

чисельність становить 56 осіб (II курс - 11 осіб, III курс - 18 осіб, III курс (зі 
скороченим терміном навчання) - 3 особи, IV курс - 24 осіб), що відповідає 
кількості студентів, які писали ККР під час проведення акредитаційного 
самоаналізу. 

Студенти І курсу не були задіяні в ККР, оскільки освітній процес 
побудований відповідно до нової освітньої програми 081 «Право». 

Методист Центру забезпечення якості освітньої діяльності 
Державного вищого навчального закладу 
«Університет банківської справи» — Т.Б. Діденко 

Голова експертної комісії Гарасимів Тарас Зеновійович 



Додаток З 
Зведені показники виконання комплексних контрольних робіт (акредитаційна експертиза) 

студентами бакалаврами напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право» денної форми 
навчання у Черкаському інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Дисципліна 
Шифр і назва 
спеціальності Група Кількість 

студентів 
Виконували ККР 
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Дисципліна 
Шифр і назва 
спеціальності Група Кількість 

студентів 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Дисципліни циклу професійної підготовки 

Кримінальне право 

6.030401 
Правознавство БП-114 24 24 9 37,5 6 25 9 37,5 0 0 100 62,5 

Кримінальне право 
6.030401 
Правознавство БП-215 3 3 2 66,7 1 33,3 0 0 0 0 100 100 

Цивільне та сімейне 
право 

6.030401 
Правознавство БП-114 24 24 10 41,7 7 29,2 7 29,1 0 0 100 70,8 

Цивільне та сімейне 
право 

6.030401 
Правознавство БП-215 3 3 2 66,7 1 33,3 0 0 0 0 100 100 

Всього 54 54 23 42,6 15 27,8 16 29,6 0 0 100 70,4 

Голова експертної комісії: 
декан повної вищої освіти 
Національного університету «Львівська політехніка», 
доктор юридичних наук, професор 

Експерт комісії: 
завідувач кафедри аграрного, земельного та 
екологічного права ім. академіка В. 3. Янчука 

Національного університету біоресурсів і 

Голова експертної комісії 



природокористування України, 
доктор юридичних наук, професор 

З висновками ознайомлений 
Ректор Державного вищого навчального закладу 
«Університет банківської справи», 
доктор економічних наук, професор 

З висновками ознайомлений 
директор Черкаського навчально-наукового інституту 
Державного вищого навчального закладу 
«Університет банківської справи», 

кандидат економічних наук, доцент 

Голова експертної комісії 

В. М. Єрмоленко 

А. Я. Кузнецова 

Н. В. Рогова 

•а Гарасимів Тарас Зеновійович 



Додаток З 

ПОГОДЖЕНО 

Голова експертної комісіУМОН України 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

(наказ МОН У к .2018 р. № 911 -Л) 

Гарасимів Т.З. 

2018 р. 

Директор Черкаського навчально-наукового 
інституту Державного вищого навчального закладу 

«Університет^нківсжкої справи» 
^ У ^ ^ Рогова Н. В. 

«£<У» Щ І и . ^ 2018 р. 

ГРАФІК 
проведення комплексних контрольних робіт 

студентів освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» 

Назва дисципліни Група Дата та час 
проведення ККР 

Навчальна 
аудиторія 

Кількість 
студентів Викладач Експерти 

Цикл професійної підготовки 

Кримінальне право 
БП-114 04.06.2018 р. 

8:45-10:05 402 24 Рибалка О.В. Гарасимів Т.З. 
Єрмоленко В.М. 

Кримінальне право 
БП-215 04.06.2018 р. 

8:45-10:05 402 3 Рибалка О.В. Гарасимів Т.З. 
Єрмоленко В.М. 

Цивільне та сімейне право 
БП-114 05.06.2018 р. 

8:45-10:05 402 24 Басанська Н.В. Гарасимів Т.З. 
Єрмоленко В.М. 

Цивільне та сімейне право 
БП-215 05.06.2018 р. 

8:45-10:05 402 3 Басанська Н.В. Гарасимів Т.З. 
Єрмоленко В.М. 

Декан факультету управління та права 
Черкаського навчально-наукового інституту 
Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» 
к.е.н., доцент Н. Г. Нагайчук 


