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 навчальнонауковому 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 науковопедагогічних 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 осібпідприємців 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.
Голова експертної комісії
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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
Голова експертної комісії
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