
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

чергової акредитаційної експертизи напряму підготовки 
6.030401 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право» ОС 
«Бакалавр» у Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України
Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 
«Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. 
№ 978 «Про затвердження «Положення про акредитацію вищих навчальних 
закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 
професійних училищах», з метою проведення чергової акредитаційної 
експертизи підготовки 6.030401 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право» 
ОС «Бакалавр» у Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України та наказу Міністерства освіти і науки України 
від 07 травня 2019 р. № 415 - л експертна комісія у складі:

Голова комісії: Калаянов Дмитро Петрович -  завідувач кафедри 
державно-правових дисциплін Одеського державного університету 
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;

Член комісії: Ільченко Олександр Васильович -  доцент кафедри
кримінально-правових дисциплін та судочинства Сумського державного 
університету, кандидат юридичних наук.

у період з 28 по 30 травня 2019 року розглянула подані матеріали та провела 
чергову акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності у 
Національному університеті біоресурсів і природокористування України 
(далі -  НУБіП України), пов’язану з підготовкою здобувачів вищої освіти за 
напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право» 
ОС «Бакалавр». У ході експертизи комісія перевірила та проаналізувала 
подані матеріали стосовно фактичного стану кадрового, навчально- 
методичного, матеріально- технічного, інформаційного забезпечення, якісних 
характеристик підготовки фахівців, внутрішньої системи забезпечення якості 
освітньої діяльності закладу вищої освіти та його відповідність установленим 
законодавством вимогам.

За результатами проведеної експертизи встановлено:
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1. ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ПОДАНОЇ 
НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ДО МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ

Експертна комісія ознайомилася з оригіналами основних установчих 
документів у Національному університеті біоресурсів і природокористування 
України.

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
(МУБіГІ України) є провідним вищим закладом освіти з підготовки фахівців 
для аграрної та природоохоронної галузей економіки України.

Місцезнаходження Національного університету біоресурсів і 
природокористування України: вул. Героїв Оборони, 15 м. Київ, Україна, 
03041. Тел.: (044) 527-82-42. Факс: (044) 257-71-55. Е-шаіІ:
гесїогаІ@пиЬір.ес1и.иа.

Очолює НУБіП України ректор -  Ніколаєнко Станіслав Миколайович, 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної 
академії педагогічних наук України, академік АН ВШ України. Народний 
депутат України кількох скликань, голова Комітету Верховної Ради України 
з питань науки і освіти, у 2005-2007 роках Міністр освіти і науки України, 
голова Громадської Ради освітян і науковців України, розробник і автор цілої 
низки законів, зокрема щодо впровадження єдиного фіксованого податку у 
сільському господарстві, меліорації земель, збереження і розвитку 
профтехосвіти і вищої школи, зробив багато зусиль щодо соціального 
захисту вчителя і науковця, студента. На посаді ректора працює з 2014 р.

Історія НУБіП України бере свій початок від сільськогосподарського 
в ід д іл е н н я ,  що було відкрито 30 вересня 1898 р. у Київському 
політехнічному інституті (КПІ) та в 1918 р. трансформувалось у 
сільськогосподарський (агрономічний) факультет, на базі якого в 1922 р. у 
структурі КШ було створено Київський сільськогосподарський інститут 
(КСГІ), який з 1923 р. став самостійним вищим навчальним закладом.

У 1930-1934 рр. на базі КСГІ сформувалися і розпочали свою 
діяльність Київський агрономічний інститут, Київський агроінженерний 
інститут цукрової промисловості та Агроекономічний інститут, які згодом 
було реорганізовано у відокремлені науково-дослідні інститути та 
факультети.

У 1954 р. КСГІ було об’єднано з Українським лісогосподарським 
інститутом в єдиний навчальний заклад -  Українську сільськогосподарську 
академію (УСГА).

Зокрема, Київський лісогосподарський інститут розпочав свою історію 
в 1840 р. з лісного факультету Інституту сільського господарства і 
лісівництва, що знаходився в м. Маримонт (Польща), який згодом у 1862 р. 
перебазувався до м. Новоалександрія (тепер м. Пулави, Польща).

На початку першої світової війни (1914 р.) Новоалександрійський 
інститут сільського господарства і лісівництва було переведено до м. Харків,
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який з 1921 р. став Харківським інститутом сільського господарства і 
лісівництва.

У 1930 р. лісовий факультет Харківського інституту сільського 
господарства і лісівництва об’єднали з лісоінженерним факультетом 
Київського сільськогосподарського інституту, і в результаті утворився 
Український лісотехнічний інститут, який цього року було реорганізовано в 
Київський лісогосподарський інститут, а згодом в Український 
лісогосподарський інститут.

У 1956-1962 рр. УСГА входила до складу Української академії 
сільськогосподарських наук, як її основна навчальна складова.

У 1957 р. в її структуру введено Київський ветеринарний інститут, що 
бере свій початок з ветеринарного факультету КПІ (1920 р.), виокремленого в 
1921 р. у самостійний вищий навчальний заклад -  Київський ветеринарно- 
зоотехнічний інститут, з якого у 1930 р. відокремився Київський 
ветеринарний інститут.

З 1962 р. УСГА перейшла в підпорядкування Міністерства сільського 
господарства СРСР.

У 1982 р. при УСГА була створена Вінницька філія, яку в 1991 р. 
перетворено в самостійний інститут, який від тепер функціонує як 
Вінницький національний аграрний університет.

У 1985-1990 рр. УСГА надавала допомогу та координувала діяльність 
щодо створення сільськогосподарського інституту в м. Пномпень 
(Камбоджа).

На базі УСГА у серпні 1992 р. було створено Український державний 
аграрний університет, якому постановою Верховної Ради України від 29 
липня 1994 р. № 158 було надано статус національного, і з цього моменту він 
іменувався як Національний аграрний університет (НАУ) і, згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України № 387 від 1 червня 1995 р., 
перебував у функціональному управлінні Кабінету Міністрів України.

Постановами Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 р. № 448 
та від 29 травня 1997 р. № 526 до складу НАУ було передано Ніжинський 
(Чернігівська область) та Бережанський (Тернопільська область) агротехнічні 
коледжі, Ірпінський економічний технікум, Боярський, Немішаєвський 
(Київська область) сільськогосподарські технікуми, а пізніше, Заліщицький 
(Тернопільська область) сільськогосподарський технікум, Кримський 
агротехнічний університет, Прибрежененський аграрний коледж, Кримський 
технікум гідромеліорації та механізації сільського господарства, Кримський 
агропромисловий коледж, Бахчисарайський будівельний технікум, науково- 
дослідне господарство «Комунар», науково-дослідний племінний 
птахівничий завод ім. Фрунзе (АР Крим), Бобровицький аграрно- 
економічний технікум (Чернігівська обл.) із збереженням за ними права 
юридичної особи. У 1999 р. Ірпінському та Немішаївському технікумам за 
результатами акредитації було надано статус коледжів, а у 2000 р. 
Ніжинському та Бережанському коледжам -  статус інститутів.
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Указом Президента України від 14 грудня 2000 р. № 1338 «Питання 
Національного аграрного університету» та Постановою Кабінету Міністрів 
України від 1 березня 2001 р. № 202 «Про Національний аграрний 
університет» НАУ отримав статус державного самоврядного (автономного) 
вищого навчального закладу та ряд інших повноважень.

Для розширення навчальної, дослідницької та інноваційної діяльності 
НАУ з метою задоволення потреб агропромислової, природоохоронної та 
ін ш и х  галузей економіки, а також, враховуючи необхідність адаптації такої 
діяльності до вимог міжнародних організацій та дослідницьких 
університетів, Постановою Кабінету Міністрів України від ЗО жовтня 2008 р. 
№ 945 НАУ було перейменовано в Національний університет біоресурсів і 
природокористування України (НУБіП України).

У 2015 р. змінилася структура НУБіП України, і нині до складу 
у н ів е р с и т е т у  входять 3 навчально-наукові інститути (НШ 
енергетики,автоматики і енергозбереження, ННІ лісового і садово-паркового 
господарства, ННІ післядипломної освіти) та 13 факультетів, де здійснюється 
підготовка бакалаврів за 38 спеціальностями та магістрів за 36 
спеціальностями, що забезпечує кадрову потребу фахівців агропромислового 
сектору України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. № 76 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 
підтвердив статус самоврядного (автономного) дослідницького 
національного університету

Структурні підрозділи Національного університету біоресурсів і 
природокористування України: інститути, центри, факультети,
відокремлені структурні підрозділи.

До складу факультету на даний час входять 5 кафедр, навчальна 
криміналістична лабораторія, зала судових засідань та юридична клініка.

Мета підготовки фахівців за напрямом підготовки «Правознавство» -  
забезпечити набуття навиків та умінь у предметній області за рахунок 
глибшого розуміння правових явищ та процесів, їх причинно-наслідкових 
зв’язків, а також сформувати основні компетентності у фахівців, необхідних 
для розуміння природи і функцій права, змісту основних юридичних 
інститутів, застосування права, а також меж юридичного регулювання різних 
суспільних відносин, які допоможуть у майбутній професійній діяльності, 
достатні для ефективного виконання завдань інноваційного характеру 
відповідного рівня професійної діяльності.

Цілями підготовки фахівців ОС «Бакалавр» напряму підготовки 
«Правознавство» є:

- формування та розвиток у студентів професійних компетентностей у 
сфері юридичної науки;

- вивчення студентами теоретичних та методичних положень, 
організаційних та практичних інструментів в галузі права;
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- реалізація практичного викладу та правильного методичного 
застосування набутих знань студентами;

- вміння застосування студентами новітніх технологій в науковій
діяльності.

Ф акультет здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за ОС 
«Бакалавр» та «Магістр» спеціальності 081 Право. Навчальний процес 
забезпечують 47 науково-педагогічних працівників, з них: 13 докторів наук, 
професорів, 35 кандидатів наук, доцентів.

Метою діяльності юридичного факультету є підготовка фахівців 
юридичного профілю на базі сучасних стандартів освіти, адаптованих до 
кращих світових освітніх програм, для трудової діяльності у ринковому 
середовищі всіх організаційно-правових форм господарювання незалежно від 
форм власності.

Основні завдання освітньої діяльності юридичного факультету 
спрямовані на:

• якісну підготовку фахівців-правознавців в галузі права для потреб 
агропромислового сектору держави, в тому числі і для сфери земельних 
відносин, сільськогосподарських підприємств, установ, державних та 
комерційних структур, громадських організацій;

• активну участь у здійсненні економічних, правових та соціальних 
реформ;

• надання правової допомоги сільському населенню, органам державної 
влади, громадським організаціям, іншим юридичним особам;

• поширення правових знань та підвищення правосвідомості громадян 
України;

• поєднання викладацької діяльності з науковими дослідженнями.
Впровадження наукових розробок у виробництво здійснюється

ш ляхом:
-  передачі Міністерству аграрної політики та продовольства України, 

Міністерству освіти і науки України, іншим міністерствам, відомствам та 
організаціям науково-виробничих і науково-методичних рекомендацій з 
питань розвитку агропромислового, природоохоронного комплексу держави ;

-  участь у розробці проектів законів України та інших нормативно- 
правових актів, що регламентують діяльність агропромислового 
виробництва;

-  передачі окремим корпораціям, установам, організаціям права на 
використання об’єктів права інтелектуальної власності;

-  апробації розробок вчених університету у навчально-наукових 
виробничих центрах НУБіП України.

Науково-дослідна діяльність викладачів юридичного факультету 
охоплює проблеми теоретико-правових досліджень української держави і 
права, прав людини, проблем удосконалення системи аграрного 
законодаства; організаційно-правових засад раціонального використання та 
охорони природних ресурсів; правового регулювання охорони та відтворення

Голова експертної комісії Д.П. Калаянов



лісів в Україні; правового забезпечення якості та безпеки питної води; 
адміністративно-правового регулювання підготовки фахівців та ринку праці 
в аграрному, екологічному та природо-ресурсному секторах України.

Основними завданнями наукової діяльності факультету є:
-  проведення фундаментальних та прикладних досліджень з 

теоретико-правових проблем української держави і права, прав людини, 
проблем удосконалення системи аграрного законодаства; організаційно- 
правових засад раціонального використання та охорони природних ресурсів; 
правового регулювання охорони та відтворення лісів в Україні; правового 
забезпечення якості та безпеки питної води; адміністративно-правового 
регулювання підготовки фахівців на ринку праці в аграрному, екологічному 
та природо-ресурсному секторах України;

-  дослідження правового регулювання суб'єктів господарювання на 
селі; паювання майна та землі недержавних сільськогосподарських 
підприємств; державного регулювання сільського господарства; юридичної 
відповідальності; правового режиму земель сільськогосподарського 
призначення; виробничо-господарської діяльності у сільському господарстві 
(рослинництва, тваринництва, ветеринарної справи); якості та безпеки 
сільськогосподарської продукції; аграрних ринкових відносин; зовнішньо
економічної діяльності сільськогосподарських підприємств; фінансової 
діяльності суб»єктів господарювання в апк; соціального розвитку села; 
трудових відносин у сільському господарстві; сільськогосподарського 
використання природних ресурсів, сталого розвитку сільських територій;

-  забезпечення підготовки фахівців на ринку праці в аграрному, 
екологічному та природо-ресурсному секторах України;

-  створення новітньої концепції побудови контрольно-наглядової 
системи державних органів та досить високу нормативно-правову базу в 
сфері раціонального використання та охорони природних ресурсів;

-  впровадження адміністративно-правових засад використання 
лісового фонду, відповідності національного лісового законодавства 
законодавству зарубіжних країн, виявлення та усунення правових прогалин і 
колізій, аналізу законодавства країн Європи та СНД;

-  дослідницька робота з проблем організаційно-правових засад 
державного регулювання у сфері якості та безпеки питної води; дослідження 
мети, завдань та функцій організаційно-правового забезпечення державного 
контролю та нагляду у сфері правового забезпечення якості та безпеки питної 
води;

-  здійснення інноваційної діяльності у сфері науки, підготовки 
наукових кадрів вищої кваліфікації і впровадження результатів наукових 
досліджень у виробництво;

-  розробка теоретичних і методичних засад наукового забезпечення 
основних напрямків державної політики в сфері контролю за якістю та 
безпекою питної води;
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-  підготовка аспірантів зі спеціальностей «Земельне право; аграрне 
право; екологічне право; природоресурсне право», «Адміністративне право 
та процес; фінансове право; інформаційне право»;

-  підготовка і видання збірників наукових праць.
Основними міжнародними проектами (програмами) НУБіП 

України є:
- спільний міжнародний проект за програмою Темпус «Навчальний 

план за спеціальністю «Охорона навколишнього середовища» -  ЕНАСЖА»;
- проект технічного співробітництва з ФАО (ООН) «Підтримка 

багатомовного офіційного веб-сайту ФАО ООН»;
- проект 7-ї Рамкової Програми (РР7) «Біоенергетика Європи»;
- проект «Інноваційний центр «Євросело -  XXI століття»;
- проект «Зниження ризику катастрофічних лісових пожеж у зоні 

відчуження ЧАЕС» з Єльським університетом, ЄЕК ООН, Глобальним 
Центром моніторингу пожеж;

- спільні двосторонні програми в галузі сільського господарства та 
інноваційного розвитку з Національним центром аграрної політики СІНА.

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
є членом таких Міжнародних організацій, як: ФАО ООН, ЮНЕСКО, 
ОСНЕКА, ШГКО, ЕАУА, ХУАІУМ, ЕІЖ 08СІЕНСЕ, МАОАТЕ (ІСА, 
ХУАУА) тощо. За останні 10 років НУБіП України встановив зв’язки з 54 
закордонними навчальними закладами, 224 викладачі пройшли стажування у 
ВНЗ-партнерах у рамках спільних програм і взяли участь в міжнародних 
конференціях, 187 студентів пройшли стажування у закордонних ВНЗ за 
програмами обміну, 626 студентів пройшли навчально-виробничу практику в 
країнах Західної Європи та Північної Америки за Міжнародними програмами 
практичного навчання студентів:

- стажування за підтримки міжнародних організацій ІАА8, МА8Т, 
ПААП;

- міжнародна програма набуття фермерського досвіду;
- програма міжнародних фермерських організацій.

У підготовці фахівців задіяні НПП кафедр: теорії та історії держави і 
права; цивільного та господарського права; міжнародного права та 
порівняльного правознавства; адміністративного та фінансового права; 
аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука, 
англійської філології; глобальної економіки; методики навчання та 
управління навчальними закладами.

Усі НІШ  кафедри мають достатній досвід навчально-методичної і 
науково-дослідної роботи за профілем спеціальності і можуть забезпечити 
високий рівень підготовки фахівців через застосування сучасних 
інформаційних і телекомунікаційних технологій.

Згідно з планом підвищення кваліфікації, розробленим на кафедрі, всі 
НПП періодично стажуються та проходять підвищення кваліфікації у ВНЗ 
України і зарубіжних університетах, у науково-дослідних установах НААН
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України, іноземних вищих навчальних закладах, а також постійно 
підвищують свою кваліфікацію на Всеукраїнських та Міжнародних 
семінарах, тренінгах та науково-практичних конференціях тощо.

Освітня діяльність університету реалізується відповідно до наступних 
законів та законодавчих актів України:

- Конституції України;
- Закону України «Про освіту»;
- Закону України «Про вищу освіту»;
- Постанови Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
закладів освіти»;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 978 
«Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах»;

- Наказу Міністерства освіти і науки України від 13 червня 2012 року 
№ 689 «Про державні вимоги до акредитації напряму підготовки, 
спеціальності та вищого навчального закладу»;

- Державних будівельних норм «Будинки і споруди. Будинки та 
споруди навчальних закладів» ДБН В.2.2-3-97.

Показники діяльності НУБіП України наведено у таблиці 1.
Подані копії засновницьких документів підтверджено наявністю 

оригіналів.

Висновок: експертна комісія констатує, що оригінали усіх
засновницьких документів, матеріали акредитаційного самоаналізу щодо 
акредитації із напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» галузі знань 
0304 «Право» ОС «Бакалавр» у  Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України відповідають Ліцензійним умовам 
провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам 
до акредитації.
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Таблиця 1
Загальна характеристика Національного університету біоресурсів і 

_______________ природокористування України ______________

№ Показники діяльності Кількісні
параметри

1

Ліцензований обсяг закладу вищої освіти (осіб)
у т.ч. за освітніми ступенями:

- бакалавр (осіб)
перелік 2006 5575
перелік 2015 6185

- магістр (осіб) 5492

2

Кількість студентів, слухачів разом:
у тому числі за формами навчання:
- денна (очна) (осіб) 11411
- заочна, дистанційна (осіб) 4618

3
Кількість навчальних груп (одиниць):
- денна 463
- заочна 256

4

Кількість спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців (одиниць):
у т. ч. за освітніми ступенями:

- бакалавр (одиниць) перелік 2006 31
перелік 2015 38

- магістр (одиниць) 36

5
Кількість кафедр (одиниць): 110
з них випускових (одиниць): 90

6 Кількість інститутів та факультетів (одиниць): 16

7

Загальні і навчальні площі будівель (кв. м.)
з них:
- власні (кв. м.)’ 172911
- орендовані (кв. м.): 296

8
Навчальні площі, які здаються навчальним 
закладом в оренду (кв. м.) 546
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2. ФАКТИЧНИЙ СТАН КАДРОВОГО, НАВЧАЛЬНО- 
МЕТОДИЧНОГО, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО, 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
ТА ЙОГО ВІДПОВІДНІСТЬ УСТАНОВЛЕНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

2.1. Відповідність кадрового забезпечення напряму підготовки 6.030401 
«Правознавство» галузі знань 0304 «Правознавство» ОС «Бакалавр» 

Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти

У НУБіП України створено всі умови для підготовки фахівців із 
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Університет має високий 
рівень професорсько-викладацького складу, необхідний для забезпечення 
освітянської діяльності за заявленим напрямом підготовки. Підготовку 
фахівців із напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» здійснює 
професорсько-викладацький склад кафедр Національного університету 
біоресурсів і природокористування України.

Всі викладачі кафедр, які забезпечують заявлену освітянську послугу, 
мають базову фахову освіту. Професорсько-викладацький склад не рідше 
одного разу на 5 років відповідно до розпорядження навчальної частини 
університету проходить підвищення кваліфікації у НШ післядипломної 
освіти НУБіП України, ЗВО України, закордонних університетах, науково- 
дослідних інститутах НАН України, передових харчових та переробних 
підприємствах України.

Кількість НПП, які здійснюють освітній процес складає 49 осіб, з них: 
Частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання, становить -  

47 осіб (96 %); частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або 
вчене звання професора -  13 осіб (25 %). (Курило В.І., Світличний О.П., 
Піддубний О.Ю., Ладиченко В.В., Позняков С.П., Шульга Є.В., Забуранна 
Л.В., Личук М.І., Білан С.О, Гафурова О.В., Гиренко І.В., Краснова Ю.А., 
Калуга В.Ф.)

Всього лекційних годин згідно навчального плану - 1445 годин, з них 
1400 годин (96 %) читаються викладачами, які мають наукові ступені та вчені 
звання; у тому числі 1400 годин (96 %) читаються НПП, які працюють в 
університеті за основним місцем роботи, 350 лекційних годин (25 %) 
читається докторами наук (Курило В.І., Світличний О.П., Піддубний О.Ю., 
Ладиченко В.В., Позняков С.П., Шульга Є.В., Забуранна Л.В., Личук М.І., 
Білан С.О, Гафурова О.В., Гиренко І.В., Краснова Ю.А., Калуга В.Ф.).

Частка науково-педагогічних працівників за основним місцем роботи 
( в тому числі за суміщенням), які забезпечують проведення лекцій, 

практичних (семінарських, лабораторних) занять, здійснення наукового 
керівництва курсовими роботами, рівень наукової та професійної активності 
кожного з яких засвідчується виконанням за останні п ’ять років не менше 
трьох умов, зазначених у п. 30 приміток Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти -  100%.

ВИМОГАМ
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Випусковими кафедрам із підготовки фахівців ОС «Бакалавр» напряму 
підготовки 6.030401 «Правознавство» є кафедри: теорії та історії держави і 
права, аграрного, земельного та екологічного права ім. акад.. В.З. Ярчука, 
адміністративного та фінансового права, цивільного та господарського права, 
міжнародного права та порівняльного правознавства.

2.2. Зміст підготовки здобувачів вищої освіти
Навчальний процес підготовки здобувачів вищої освіти напряму 

підготовки 6.030401 «Правознавство», здійснюється відповідно до вимог та 
засобів діагностики якості вищої освіти, розроблених відповідно до положень 
«Комплексу нормативних документів для розробки складових системи 
стандартів вищої освіти».

Робочий навчальний план щодо підготовки бакалаврів укладено за 
освітньо-професійною програмою із напряму підготовки 6.030401 
«Правознавство» за обов’язковим та вибірковим компонентами та схваленою 
вченою радою університету.

Загальний обсяг часу за освітньо-професійною програмою підготовки 
бакалаврів становить 7200 год., (240 кредитів за ЕСТ8) та триває 3 роки 10 
місяців.

Робочий навчальний план складається з навчальної інформації переліку 
нормативних навчальних дисциплін і практик та забезпечує набуття системи 
знань та вмінь, необхідних для формування компетенції бакалавра за 
напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство».

Навчання за напрямом підготовки завершується кваліфікаційним 
іспитом.

Вибіркова частина підготовки бакалаврів у НУБіП України складається 
з навчальних дисциплін самостійного вибору ЗВО та вибору студентів.

Навчальний план напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» 
передбачає такі цикли підготовки та розподіл змісту підготовки:

- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки -  900 год (30 
кредитів);

- цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки -  1590 год 
(53 кредитів);

- цикл спеціальної (фахової) підготовки -  3780 год (126 кредитів).
До циклу практичної підготовки включені навчальна, виробнича 

практики. Виробнича практика є складовою частиною навчального процесу 
та продовжує його у навчальних і практичних умовах. Основною метою 
практик є поглиблення та закріплення знань, набутих протягом навчання, 
розвиток навичок самостійного вирішення практичних завдань, пов’язаних із 
спеціальністю, та набуття досвіду роботи, що є важливим етапом підготовки 
здобувачів вищої освіти із напряму підготовки 6.030401 «Правознавство».

Голова експертної комісії Д.П. Калаянов



Таким чином, у навчальному плані підготовки здобувачів вищої освіти 
за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» реалізуються усі цикли їх 
підготовки, зміст дисциплін відображає сучасні тенденції в галузі.

Копія навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти 2015 року 
вступу напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» надані в 
акредитаційній справі.

Інформація щодо наявності навчальних, робочих навчальних програм і 
пакетів комплексних контрольних робіт з дисциплін навчальних планів 
підготовки здобувачів вищої освіти напряму підготовки 6.030401 
«Правознавство» наведені в акредитаційній справі.

Наведені дані щодо забезпечення навчального закладу навчальними та 
робочими навчальними планами і програмами з навчальних дисциплін 
здобувачів вищої освіти напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 
відповідають змісту підготовки та державним вимогам щодо акредитації за 
напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство».

Висновок: навчальний процес у  Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України здійснюється згідно затвердженої в 
установленому порядку навчальних планів, вимог нормативних та 
навчально-методичних документів вищої освіти. Зміст підготовки 
здобувачів вищої освіти напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» ОС 
"Бакалавр" відповідає встановленим вимогам.

2.3. Організаційне та навчально-методичне забезпечення 
навчально-виховного процесу

Навчально-методичне забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти 
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» включає навчальний та 
робочий навчальні плани, навчально-методичні комплекси з навчальних 
дисциплін; навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних 
дисциплін, які вміщують наукові основи і мету навчальної дисципліни, зміст 
та структуру дисципліни зі структурно-логічною схемою і науково- 
методичним та програмним забезпеченням; програми навчальної та 
виробничої практик; підручники і навчальні посібники з грифом 
Міністерства освіти і науки України, рекомендацією Вченої ради 
університету до друку; індивідуальні семестрові завдання для самостійної 
роботи студентів з навчальних дисциплін; методичні матеріали для студентів 
з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових 
робіт; інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 
лабораторних занять; робочі плани та програми; індивідуальні плани 
науково-педагогічних працівників; комплекти завдань для проміжного 
контролю з дисциплін; комплекти тестових завдань для підсумкового 
контролю знань; критерії оцінки знань.

У навчально-методичному забезпеченні реалізовані принципи 
безперервної підготовки здобувачів вищої освіти у сфері якості. Навчальний
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процес організовано згідно діючого законодавства та нормативних вимог 
Міністерства освіти і науки України.

Забезпечення навчальною та науковою літературою студентів і НПП 
здійснює бібліотека НУБіП України.

До складу наукової бібліотеки входять: 5 відділів (комплектування, 
наукової обробки документів і організації каталогів;інформаційно- 
бібліографічний;інформаційних технологій - та комп’ютерного 
забезпечення;обслуговування навчальною літературою; обслуговування 
науковою та художньою літературою) та 5 філій: у навчальних корпусах № 1; 
№ 6; № 10; № 11 та № 12.

Наукова бібліотека НУБіП України є однією із найбільших бібліотек 
вищих аграрних закладів освіти України.

Нині фонд бібліотеки становить понад 1 млн. примірників, із них 
підручників і навчальних посібників -  понад 300 тис. примірників, наукової 
літератури -  понад 604 тис. примірників.

Щороку до фонду навчальної літератури надходить 35040 примірників 
книг і періодичних видань.

Бібліотечне обслуговування читачів проводиться на 8 абонементах, у 7 
читальних залах на 527 місць, з яких 4 -  галузеві, 1 універсальний та 1 
спеціалізований читальний зал для професорсько-викладацького складу, 
аспірантів та магістрів -  Кеїегепсе Коош; МБА; каталоги, в т.ч. електронний 
(понад 180000 одиниць записів).

Загалом, зміст підготовки здобувачів вищої освіти забезпечує 
дотримання співвідношення навчального часу між циклами підготовки, 
відповідність змісту підготовки державним вимогам, потребам ринку праці 
та особистості, вирішення питань безперервності, послідовності та 
ступеневої підготовки здобувачів вищої освіти.

У навчальному процесі активно застосовуються сучасні технології 
навчання: робота студентів у спеціалізованих лабораторіях, інтерактивні 
лекції, пошукова методика здобуття знань, проектна робота, ділова гра, 
комп’ютеризований тестовий контроль якості знань тощо. Використання 
подібного роду педагогічних інновацій робить процес навчання не лише 
цікавим, а й логічно структурованим, мотивує студентів до активної участі у 
начальному процесі. Самостійна робота студентів забезпечена необхідними 
дидактичними матеріалами. Відповідні навчально-методичні матеріали 
розміщені на веб-сторінці кафедри.

Висновок: стан організаційного, навчально-методичного та
інформаційного забезпечення навчального процесу здобувачів вищої освіти 
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» ОС "Бакалавр" відповідає 
нормативним вимогам.
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2.4. М атеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Студенти базового закладу університету (м. Київ) навчаються у 17 
навчальних корпусах і проживають у 14 гуртожитках (у навчально-дослідних 
господарствах і дослідних станціях університету є б гуртожитків для 
проживання студентів під час проходження практичного навчання).

До матеріально-технічної бази університету, окрім навчальних 
корпусів і гуртожитків, входять також їдальня, кінно-спортивний комплекс, 
наукова бібліотека та її філії в навчальних корпусах, інформаційний центр, 
обладнаний сучасною комп’ютерною технікою, міжнародним зв’язком, 
електронною поштою. Університет має свою автомобільну базу та телефонну 
станцію. Загальна площа навчально-лабораторних споруд університету 
становить 99597 кв.м.

При кафедрах університету створені і функціонують навчальні 
лабораторії, кабінети, класи персональних комп’ютерів, майстерні, полігони 
загальною площею понад 67673 кв.м.

Для забезпечення навчального процесу функціонують структурні 
підрозділи кафедр університету в наукових установах та виробництвах на 
площах близько 8000 м2. При цьому студенти мають можливість проживати в 
гуртожитках цих установ і виробництв, кількість місць в яких перевищує 500.

На юридичному факультеті де здійснюється підготовка фахівців за 
напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» функціонує навчальна 
криміналістична лабораторія, зала судових засідань та юридична клініка.

В ході перевірки комісією було зроблено детальний аналіз наявності 
кадрового складу кафедр; нормативних документів (накази про створення, 
положення, посадові інструкції працівників); забезпеченість навчального 
процесу сучасним обладнанням; наявність навчально-методичного 
забезпечення тощо.

Висновок: Експертна комісія встановила, що в університеті постійно 
проводиться робота з удосконалення матеріально-технічного забезпечення 
освітнього процесу, забезпечення його учасників необхідними засобами 
навчання, а існуюча матеріально-технічна база університету відповідає 
вимогам для підготовки здобувачів вищої освіти напряму підготовки
6.030401 «Правознавство» відповідає вимогам провадження освітньої 
діяльності за першим (бакалаврським рівнем).

3. ДОТРИМАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИМОГ ДО АКРЕДИТАЦІЇ 
НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030401 «ПРАВОЗНАВСТВО»

3.1. Якість підготовки здобувачів вищої освіти
З метою перевірки якості теоретичної та практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти було проведено вимірювання залишкових знань та 
вмінь здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін, 2015 року вступу 
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство».
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Під час акредитаційної експертизи були проведені заміри залишкових 
знань студентів із дисциплін загальної та професійної підготовки у період з 
28.05.2019 р. по 30.05.2019 р.

Успішність здобувачів вищої освіти ОС "Бакалавр" за підсумками 
передакредитаційної (зимової екзаменаційної) сесії 2018-2019 навчального 
року відповідає державним вимогам.

В університеті діє трирівнева система контролю навчально-виховного 
процесу: кафедра -  деканат -  ректорат.

Проведення ректорського, директорського та деканського контролю 
знань здійснюється з метою: визначення рівня якості викладання навчальних 
дисциплін; оцінки залишкових знань студентів з навчальних дисциплін з 
наступним аналізом якості навчання та викладання; отримання інформації 
про рівень пізнавальної діяльності, самостійності й активності студентів; 
перевірки якості організації навчального процесу на кафедрах; забезпечення 
можливості внесення змін до програм навчальних дисциплін.

На кафедрах основними формами контролю навчально-виховного 
процесу є наступні:

1. відвідування завідувачами кафедр занять викладачів;
2. контроль організації та проведення самостійної роботи та практик 

здобувачів вищої освіти;
3. контроль виконання викладачами індивідуальних планів;
4. періодичне проведення показових та відкритих занять викладачами 

кафедр;
5. взаємне відвідування занять викладачами кафедр;
6. поточний, модульний та семестровий контроль знань здобувачів 

вищої освіти.
Результати всіх цих основних форм контролю за організацією 

навчально-виховного процесу систематично обговорюються на засіданнях 
кафедр.

Система організаційних, методичних та інших заходів, що регулюють 
навчальний процес у сфері виконання здобувачами вищої освіти курсових 
робіт, забезпечується провідними науково-педагогічними працівниками 
кафедр та має за мету реалізацію змісту і якості вищої освіти у 
Національному університеті біоресурсів і природокористування України 
відповідно до діючих стандартів.

Організаційно-методичне забезпечення виконання курсових робіт 
перебуває на належному рівні. З усіх дисциплін, навчальним планом яких 
передбачено виконання курсових робіт, розроблено методичні рекомендації, 
наводиться орієнтовна тематика, з окремих тем подається рекомендований 
план.

Вибіркова перевірка курсових робіт свідчить у цілому, про належний 
рівень їх виконання та оформлення, достатню аргументацію зроблених 
висновків. Випадків неналежного рецензування та необ’єктивного
оцінювання не виявлено.
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Вибіркова перевірка звітів за підсумками проходження навчальних та 
виробничих практик студентами свідчить про їх відповідність програмі 
практики та в цілому належне виконання усіх її розділів, які відображені у 
звітах. Звіти ілюстровані таблицями, схемами, взірцями договорів, 
розпоряджень, наказів та положень, копіями нормативних документів.

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 
кваліфікаційного іспиту.

Вимірювання залишкових знань комісією здійснювалося шляхом 
співставлення отриманих результатів проведених ректорських комплексних 
контрольних робіт перед проведенням акредитаційної експертизи та з 
проведеними експертною комісією комплексними контрольними роботами. 
До виконання комплексних контрольних робіт були залучені студенти 4 
курсу денної форми навчання у кількості 34 особи, які навчаються за 
напрямом підготовки «Правознавство» ОС "Бакалавр". Пакети комплексних 
робіт, які представлені кафедрами відповідають встановленим вимогам, їх 
зміст дає змогу визначити рівень здобутих навичок та вмінь здобувачами 
вищої освіти з програмного матеріалу конкретної дисципліни.

Графік проведення комплексних контрольних робіт (ККР), 
затверджений головою експертної комісії, подано у додатку 1.

Контрольні роботи проведені за трьома циклам підготовки згідно з 
навчальним планом за такими дисциплінами: філософія; адвокатура України, 
Європейське право, конституційне право України, цивільне та сімейне право, 
теорія держави і права. За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за 
результатами проведених ККР середня абсолютна успішність становила 
100,0%, якість -  57%, середній бал -  3,8. Відхилення у порівнянні з 
самоаналізом за абсолютною успішністю склало 0%, за якістю -  0%, за 
середнім балом -  +0,2.

Порівняння цих показників зі встановленим рівнем вимог щодо 
акредитації підтверджує їх відхилення в допустимих межах.

Висновок: Показники екзаменаційних сесій, що передували акредитації 
та порівняльні результати виконання здобувачами вищої освіти комплексних 
контрольних робіт з дисциплін дозволяють зробити висновок, що рівень 
здобувачів вищої освіти напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» 
відповідає вимогам провадження освітньої діяльності за першим 
(бакалаврським рівнем). Здобувачі вищої освіти університету готові 
виконувати свої професійні обов'язки та будуть користуватися попитом на 
ринку праці.

Голова експертної комісії



4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕВІРКУ ДЕРЖАВНИМИ
КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ, ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ
(ПРИПИСІВ) КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ТА ЗАХОДИ З ЇХ

УСУНЕННЯ

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямом 
підготовки 6.030401 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право» згідно 
ліцензії № 118658 (серія НД-ІІ), наказ МОН України від 07.07.2008 р. № 
2180-л.

Наразі Національний університет біоресурсів і природокористування 
України проходить чергову акредитацію за напрямом підготовки 6.030401 
«Правознавство» галузі знань 0304 «Право».

Зауважень (приписів) контролюючих державних органів, а також 
претензій юридичних і фізичних осіб щодо освітньої діяльності університету 
за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право» 
за період підготовки фахівців не було.

За результатами попередньої експертизи поданих МОН 
акредитаційних матеріалів експертній комісії рекомендовано звернути увагу 
на такі недоліки:

1. Відсутня інформація про підвищення кваліфікації у викладача 
Личук М.І.

Копія свідоцтва про підвищення кваліфікації викладача Личук М.І. 
наведено у  додатку 5.

2. Відсутня інформація про дату підвищення кваліфікації у викладача 
Артеменко О.В.

Копія свідоцтва про підвищення кваліфікації викладача
Артеменко О.В. наведено у  додатку 6.

3. З ’ясувати забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 
обладнанням згідно п. 34 Постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 -  від 
загального аудиторного фонду.

Провели огляд навчальних аудиторій, які забезпечені мультимедійним 
обладнанням, у  з в ’язку з оснащенням аудиторії 235 (аграрно-правових
дисциплін), оновлений перелік забезпеченості навчальних аудиторій
мультимедійним обладнанням наведено у  додатку 4.

4. В поданих матеріалах акредитаційної справи відсутні результати 
виконання ККР.

Результати виконання комплексних контрольних робіт студентами 
4-го курсу напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» наведено у  
додатку 2

Висновок: експертною комісією відмічено, що за звітний період 
зауважень (приписів) контролюючих державних органів, а також претензій 
юридичних і фізичних осіб щодо провадження освітньої діяльності

Голова експертної комісії



Національний університет біоресурсів і природокористування України у  
сфері вищої освіти з підготовки фахівців освітнього ступеня "Бакалавр" за 
напрямом 6.030401 «Правознавство» галузі знань 0304 "Право" не виявлено.

Експертна комісія відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 07.05.2019 р. № 415-л в період з 28 по ЗО травня 2019 року 
здійснювала акредитаційну експертизу напряму підготовки 6.030401 
«Правознавство» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти в 
Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

На підставі аналізу і перевірки поданих на акредитацію матеріалів 
комісія дійшла таких висновків:

робота з підготовки здобувачів вищої освіти напряму підготовки 6.030401 
«Правознавство» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти здійснюється 
на належному рівні, що підтверджуються результатами перевірки;

- акредитаційні матеріали, подані на розгляд експертної комісії, 
представлені у повному обсязі;

- стан кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та 
інформаційного забезпечення освітнього процесу, соціальна інфраструктура 
загалом відповідають встановленим вимогам до заявленого рівня підготовки;

- освітньо-професійна програма, навчальний план, робочі програми 
дисциплін, методичне забезпечення навчального процесу, рівень та якість 
знань слухачів відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам;

- навчальний заклад спроможний здійснювати освітню діяльність, 
пов’язану з підготовкою здобувачів вищої освіти напряму підготовки
6.030401 «Правознавство» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

Експертна комісія вважає за необхідне висловити також зауваження, 
які не впливають на загальне позитивне рішення щодо чергової акредитації 
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», водночас дозволять 
поліпшити якість підготовки фахівців в університеті:

- посилити наукову роботу професорсько-викладацького складу 
випускових кафедр факультету з підготовки та подання наукових праць у 
виданнях, що індексуються у провідних міжнародних науково-метричних 
базах даних (8сориз ХУеЬ о і Зсіепсе);

- активізувати роботу випускових кафедр щодо участі у конкурсах на 
одержання коштів державного бюджету та грантів для виконання науково- 
дослідних робіт;

- постійно поповнювати фонди бібліотеки сучасними підручниками і 
навчальними посібниками зі спеціальних дисциплін українською та 
іноземними мовами;

- продовжувати розвивати співпрацю з університетами Європейського 
Союзу та США щодо отримання подвійних дипломів.

5. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Голова експертної комісії



Висновок: подані у  розпорядження експертної комісії оригінали 
документів, що характеризують Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, підтверджують можливість навчального
закладу забезпечити підготовку здобувачів вищої освіти напряму підготовки
6.030401 «Правознавство» формування контингенту здобувачів вищої 
освіти за зазначеним напрямом підготовки здійснюється відповідно чинному 
законодавству без порушень.

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри державно-правових 
дисциплін Одеського державного університет'7 
внутрішніх справ, доктор юридичних наук,
професор

Член експертної комісії:
доцент кафедри кримінально-щ 
дисциплін та судочинства Суме 
державного університету, кандг
наук О. В. Ільченко

З експертними висновками ознгпдогі
В.о. ректора Національного у н івеш іт  
біоресурсів і природокористуващрр^І 
доктор педагогічних наук, профееЙЙ^ С.М. Ніколаєнко

Голова експертної комісії Д.П. Калаянов



Зведені відомості 
відповідності стану забезпечення навчального закладу ліцензійним 

вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за 
напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)*

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 
значення від 

нормативного
Кадрові вимоги

Провадження освітньої діяльності
1. 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% 96,0 +46,0

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

25% 25,0 0

2. 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

15% 51,2 +36,2

3. 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 років не менше трьох умов, 
зазначених у пункті 5 приміток

підпункти 1-16 
пункту 5 
приміток

останні п’ять 
років не менше 

трьох умов, 
зазначених у 
підпунктах 

1— 16 пункту 5 
приміток

немає

Голова експертної комісії Д.П. Калаянов



Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)*

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 
значення від 

нормативного
4. Наявність випускової кафедри із 
спеціальної (фахової) підготовки, яку 
очолює фахівець відповідної або 
спорідненої науково-педагогічної 
спеціальності:
2) з науковим ступенем та вченим
званням

+ + немає

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

+ + немає

ТЕХНС 
щодо матеріалі

•ЛОГІЧНІ в и м о г и
»но-технічного забезпечення

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

2,4 4,4 +2,0

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

ЗО 80 +50

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

+ + немає

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

+ + немає

6) медичного пункту + + немає
4. Забезпеченість здобувачів вищої 
освіти гуртожитком (мінімальний 
відсоток потреби)

70% 100% +30

Провадження освітньої діяльності
5. Забезпеченість комп’ютерними 
робочими місцями, лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, 
устаткованням, необхідними для 
виконання навчальних планів

+ + немає

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОІ 
щодо навчально-методичного заб

г и
іезпечення

Започаткування провадження освітньої діяльності

Голова експертної комісії Д.П. Калаянов



Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)*

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 
значення від 

нормативного
1. Наявність опису освітньої програми + + немає
2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього

+ + немає

Провадження освітньої діяльності -
3. Наявність робочої програми з 
кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ + немає

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

+ + немає

5. Наявність програми практичної 
підготовки, робочих програм практик

+ + немає

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

+ + немає

7. Наявність методичних матеріалів 
для проведення атестації здобувачів

+ + немає

ТЕХНС ЛОГІЧНІ в и м о г и
щодо інформаційного забезпечення освітньої

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість бібліотеки 
вітчизняними та закордонними 
фаховими періодичними виданнями 
відповідного або спорідненого 
профілю, в тому числі в електронному 
вигляді

не менш як п’ять 
найменувань

10 +5

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

+ + немає

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/ атестаційна (наукових 
кадрів) діяльність, навчальні та 
наукові структурні підрозділи та їх 
склад, перелік навчальних дисциплін, 
правила прийому, контактна 
інформація)

+ + немає

Голова експертної комісії Д.П. Калаянов



Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)*

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 
значення від 

нормативного
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)

60% 90% +30

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри державно-правових 
дисциплін Одеського державного 
університету внутрішніх справ, доктор 
юридичних наук, професор

Член експертної комісії:
доцент кафедри кримінально-правових 
дисциплін та судочинства Сумського 
державного університету, кандидат 
юридичних наук

З експертними висновками озна:
В.о. ректора Національного уні
біоресурсів і природокористув 
доктор педагогічних наук, про

Д.П. Калаянов

О. В. Ільченко

С.М. Ніколаєнко

Голова експертної комісії Д.П. Калаянов



Порівняльна таблиця 
дотримання нормативних вимог з акредитації щодо якісних 

характеристик підготовки фахівців 
за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»

№ п/п Назва показника (нормативу)
Значення 
показника , 

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4 5
1. Якісні характеристики підготовки фахівців

1.1 Умови забезпечення державної гарантії 
якості вищої освіти

1.1.1 Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних 
дисциплін, години, форми контролю, %

100 100 0

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

100 100 0

1.1.3 Чисельність науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників, що 
обслуговують спеціальність і працюють 
у навчальному закладі за основним 
місцем роботи, які займаються 
вдосконаленням навчально-методичного 
забезпечення, науковими 
дослідженнями, підготовкою 
підручників та навчальних посібників, %

100 100 0

1.2 Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше, %

1.2.1
Рівень знань студентів професійно- 
орієнтованої, гуманітарної та соціально- 
економічної підготовки

1.2.1.1
успішно виконані контрольні завдання;
%

90 100 +10

1.2.1.2
якісно (на 5 і 4) виконані контрольні 
завдання, %

50 55 +5

1.2.2
Рівень знань студентів зі 
фундаментальної, природничо-наукової 
та загально-економічної підготовки:

1.2.2.1
успішно виконані контрольні завдання,
%

90 100 +10

1.2.2.2
якісно (на 5 і 4) виконані контрольні 
завдання, %

50 57 +7

1.2.3
Рівень знань студентів із професійної та 

практичної підготовки підготовки:

1.2.3.1
успішно виконані завдання з дисциплін
фахової підготовки.%

90 100 +10

1.2.3.2
якісно (на 5 і 4) виконані контрольні 
завдання з дисциплін фахової 
підготовки,%

50 56 +6

Голова експертної комісії Д.П. Калаянов



1 2 3 4 5
1.3 Організація наукової роботи

1.3.1
Наявність у структурі навчального
закладу наукових підрозділів

+ + +

1.3.2

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

+ +

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри державно-правових 
дисциплін Одеського державного університету 
внутрішніх справ, доктор юридичних наук,
професор Д.П. Калаянов

Член експертної комісії:
доцент кафедри кримінально-правових 
дисциплін та судочинства Сумського 
державного університету, кандидат юридичних 
наук

«З експертними висновками 
В.о. ректора Національного
біоресурсів і природокорист; 
доктор педагогічних наук, пр

О. В. Ільченко

С.М. Ніколаєнко

Голова експертної комісії Д.П. Калаянов



«ПОГОДЖЕНО»
Г олов^ек^вртної комісії МОН У країни
 — ДДГ Калаянов

«28» травня 2019 р.
Г рафік

проведення комплексних контрольних робіт для студентів 4-го курсу напряму
Національному університеті біоресурсів і природокористув^

Додаток 1

країни 
. Ніколаєнко

401 «Правознавство» в
раїни

Назва навчальної дисципліни
Дата та час 

проведення ККР
Навчальна
аудиторія

Навчальні групи Кількість
студентів

Викладач Експерт

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Філософія 29.05.2019 223, к.6 Прав-1501, Прав- 
1502, Прав-1503 34 Самарський А.Ю. Д.П. Калаянов

Цикл при зодничо-наукової (фундаментальної) підготовки

Адвокатура України 29.05.2019 223, к.6
Прав-1501, Прав- 
1502, Прав-1503

34 Артеменко О.В. Д.П. Калаянов

Європейське право 29.05.2019 223, к.6
Прав-1501, Прав- 
1502, Прав-1503

34 Кідалов С.О. Д.П. Калаянов

Дикл спеціальної (фахової) підготовки

Конституційне право України 30.05.2019 222, к.6 Прав-1501, Прав- 
1502, Прав-1503 34 Ладиченко В.В.1 Д.П. Калаянов

Цивільне та сімейне право 30.05.2019 222, к.6 Прав-1501, Прав- 
1502, Прав-1503 34 Горіславська І. В. Д.П. Калаянов

Теорія держави і права 30.05.2019 223, к.6 Прав-1501, Прав- 
1502, Прав-1503 34 Качур В.О. Д.П. Калаянов

Декан юридичного факультету

Голова експертної комісії

О. Яра

Д.П. Калаянов



Результати виконання комплексних контрольних робіт 
студентами 4-го курсу напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»

Додаток 2

№
п/п Дисципліна

Викої
К

іували
КР Одержали оцінки Абсолютна

успішність,
%

Якісна
успішність,

%К-ть %
«відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно»
к-ть % к-ть % к-ть % к-ть %

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1 Філософія 60 100 9 15 24 40 27 45 0 0 100 55
2. Цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки

1 Адвокатура України 60 100 12 20 27 45 21 35 0 0 100 65

2 Європейське право 60 100 9 15 20 34 31 51 0 0 100 49

Середні показники 100 57
3. Цикл спеціальної (фахової) підготовки

1 Конституційне право 
України

60 100 10 17 22 36 28 47 0 0 100 53

2 Цивільне та сімейне 
право

60 100 8 13 23 39 29 48 0 0 100 52

3 Теорія держави і права 60 100 12 19 26 44 22 37 0 0 100 63

Середні показники 100 56

Декан юридичного факультету О. Яра

Голова експертної комісії Д.П. Калаянов



Зведена відомість
проведення комплексних контрольних робіт для студентів 4-го курсу напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» в

Національному університеті біоресурсів і природокористування України

Додаток З

Голова експертної комісії Д.П. Калаянов



Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням
Додаток 4

№ Найменування навчальної аудиторії, 
площа, кв. метрів Найменування обладнання, устаткування, їх 

кількість*

Опис обладнання, 
устаткування

1 Мультимедійна лекційна аудиторія 
кабінет 222 корп. №6, 130 м2

Мультимедійний проекторОРТОМАХУЗ 16 
(1 шт), екран (1 шт), акустична система (1 шт). 

ноутбук А81І8 (1 шт)

Програмне забезпечення 
ХУіпсктз 10, МС, ОШсе 2016

2 Мультимедійна лекційна аудиторія, 
кабінет 101 корп. №6, 96,5 м2

Мультимедійний проектор 
ОРТОМА (1 шт), ноутбук А8И8 (1 шт)

Програмне забезпечення 
У/іпсІо\У5 10, МС, ОШсе 2016

3 Мультимедійна лекційна аудиторія 
кабінет 232 корп. №6, 64,24м2

Мультимедійний проектор (1 шт), екран (1шт) Програмне забезпечення 
ХУіпсІот 10, МС, ОШсе 2016

4 Мультимедійна лекційна аудиторія 
кабінет 223 корп. №6, 63,32м2

Мультимедійний проектор (1 шт), екран (1шт) Програмне забезпечення 
ХУішіолуз 10, МС, ОШсе 2016

5 Навчальна аудиторія агарно-правових 
дисциплін, кабінет 235 корп. №6, 
58,24м2

Переносний мультимедійний проектор АСЕР 
СІ20 ЕЕП Рго)ес1ог, ЕМЕА (1 шт), екран (1шт)

Програмне забезпечення 
ХУіпсіохуз 10, МС, ОШсе 2016

Голова експертної комісії Д.П. Калаянов


