1

висновок
експертної комісії Міністерства освіти і науки України
про підсумки чергової акредитаційної експертизи
Київського університету туризму, економіки і права
щодо провадження освітньої діяльності з галузі знань 0304 «Право» (08 «Право») зі
спеціальності 8.03040101 «Правознавство» (081 «Право»), освітньо-кваліфікаційного
рівня «магістр»
Відповідно до Законів України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ, «Про
вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-УІІ, Постанови Кабінету Міністрів України від
09.08.2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних
закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах»,
згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 03.03.2017 р. № 327-А, комісія
розглянула подану Київським університетом туризму, економіки і права акредитаційну
справу та провела експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності цього вищого
навчального закладу освіти державним вимогам до акредитації напряму підготовки 0304
«Право», спеціальності 8.03040101 «Правознавство», освітньо-кваліфікаційного рівня
магістр.
Експертна комісія у складі:
- голова експертної комісії - Бобровник Світлана Василівна - завідувач
кафедри теорії права та держави Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, доктор юридичних наук, професор;
- член експертної комісії - Калаур Іван Романович - завідувач кафедри
цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету,
доктор юридичних наук, доцент.
У період з 14 березня по 16 березня 2017 р. безпосередньо в Київському
університеті туризму, економіки і права комісія провела експертне оцінювання
відповідності освітньої діяльності цього вищого навчального закладу освіти державним
вимогам щодо акредитації напряму підготовки 0304 «Право» спеціальності 8.03040101
«Правознавство», освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.
Експертиза проводилась згідно із Законом України «Про вищу освіту», Постанови
Кабінету Міністрів України від 29.08.03 р. № 1380, наказу Міністерства освіти і науки
України від 24.12.03 р. № 847, Положенням про організацію навчального процесу у вищих
навчальних закладах (наказ МОН України № 161 від 02.06.03 р.), Постанови Кабінету
Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та
вищих професійних училищах», наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 13.06.2012 р. № 689 «Про затвердження Державних вимог до акредитації
напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу».
Експертизу проведено на підставі вивчення матеріалів самоаналізу вищого
навчального закладу, перевірено первинні документи і фактичні данні, які підтверджують
загальні відомості про Київський університет туризму, економіки і права, як заклад освіти,
формування контингенту студентів, його кадрове, матеріально-технічне, навчальнометодичне та інформаційне забезпечення щодо підготовки фахівців напряму підготовки
0304 «Право», спеціальності 8.03040101 «Правознавство», освітньо-кваліфікаційного
рівня магістр.
У підсумку експертного оцінювання комісія
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І. Загальна характеристика навчального закладу і спеціальності
1.1. Загальна інформація щодо закладу освіти в цілому
Київський університет туризму, економіки і права (далі - Університет) - один з
провідних вищих навчальних закладів приватної форми власності, розпочав свою
діяльність у 1995 р. (до 2002 р. мав назву Інститут туризму, економіки і права, а з 2002 р.
Київський університет туризму, економіки і права) у структурі Навчально-наукововиробничого комплексу «Туризм, готельне господарство, економіка і право», створений
наказом Міносвіти України №244 від 11.08.1995 р. і затверджений наказом Міністерства
освіти і науки України № 702 від 07.12.2005 р.
Згідно з ліцензією підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«бакалавр» здійснюється за 5 галузями знань, а саме: 0302 Міжнародні відносини, 0304
Право, 0305 Економіка та підприємництво, 0306 Менеджмент і адміністрування, 1401
Сфера обслуговування. За освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Університет
провадить підготовку за 6 спеціальностями вищезазначених галузей. За освітньокваліфікаційним рівнем «магістр» - за 5 спеціальностями. Київський університет туризму,
економіки і права акредитований за III рівнем в цілому, а 5 спеціальностей - акредитовані
за IV освітньо-кваліфікаційним рівнем, що
складає 33% від загальної кількості
ліцензованих спеціальностей.
Університет у відповідності із ліцензією Міністерства освіти і науки України серія
АЕ, № 527876 видана 06.01.2015 р. має право на здійснення освітньої діяльності з
підготовки магістрів зі спеціальності 8.03040101 «Правознавство» з ліцензованим обсягом
прийому 25 осіб на денну форму навчання.
Термін дії сертифіката про акредитацію спеціальності 8.03040101 «Правознавство»
за IV рівнем (серія Н І-ІУ № 1155096 від 13.07.2012 р.) - до 01.07.2017 р.
В Університеті впроваджуються нові технології викладання гуманітарних,
фундаментальних, професійно-орієнтованих та фахових дисциплін; здійснюється
комплексний підхід до проведення лекційних, практичних та семінарських занять.
Значного досвіду набуто в організації навчальних та технологічних практик студентів.
Окрім того, на кафедрах приділяється пильна
увага
індивідуальній
самостійній
роботі студентів. Для цього створено індивідуальні професійні завдання (контрольні та
індивідуальні роботи, курсові роботи та ін.), що моделюють діяльність за обраною
спеціальністю та її елементи.
Сьогодні у структурі Київського університету туризму, економіки і права
функціонують такі престижні факультети і кафедри:
Факультет міжнародних економічних відносин та менеджменту:
кафедра іноземних мов та перекладу;
кафедра світового господарства та міжнародних економічних відносин;
кафедра обліку і аудиту, маркетингу та менеджменту.
Юридичний факультет:
кафедра цивільного права та правового забезпечення туризму;
- кафедра загальноюридичних дисциплін;
- кафедра соціально-гуманітарних дисциплін.
Факультет туризму, готельного та ресторанного бізнесу:
кафедра теорії та практики туризму і готельного господарства;
кафедра готельно-ресторанної справи.
Підготовка магістрів здійснюється на юридичному факультеті, який очолює
кандидат юридичних наук, доктор філософських наук, професор, Заслужений юрист
України Фатхутдінова Олена Василівна.
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1.2. Інформація про керівника закладу освіти
- Фоменко Надія Андріївна;
- директор Київського університету туризму, економіки і права;
-з 18.04.2002 р.;
- 1978 році - закінчила Київський інститут народного господарства і отримала
повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси і кредит» та здобула кваліфікацію
економіст;
- 2012 рік - присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук зі
спеціальності теорія і методика професійної освіти;
- 2008 рік - присвоєно вчене звання професора кафедри педагогіки.
1.2. Засновницькі документи
Експертами перевірено оригінали, які підтверджують в повному обсязі наявність у
навчальному закладі засновницьких документів, що подані в акредитаційній справі та
відповідають державним стандартам, в тому числі:
- Статут Київського університету туризму, економіки і права, затвердженого
Загальними зборами учасників 24.01.2006 року, зареєстрованого Дніпровською районною
у м. Києві державною адміністрацією;
- Довідка про внесення Київського університету туризму, економіки і права до
Державного реєстру вищих навчальних закладів України № 11-1-409 від 20.10.2008 року;
- Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи від 03.02.1998 року
№10671050009000111;
- Відомості ЄДРПОУ України та Виписка з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- Форма власності - приватна, форма фінансування - госпрозрахунок. Вид
діяльності (КВЕД - 2010) 85.42. Вища освіта;
- Ліцензія Міністерства освіти і науки України, видана 06.01.2015 р., серія АЕ, №
527876;
- Сертифікат про акредитацію спеціальності 8.03040101 «Правознавство» - серія
НІ-ІУ № 1155096 від 13.07.2012 р.
Київський університет туризму, економіки і права має офіційний сайт
(http://my.kutep.ua), на якому розміщено всі офіційні документи щодо його діяльності.
Юридична адреса: Україна, 02192, м. Київ-192, вул. Генерала Жмаченка, 26.
Таблиця 1
ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ
Київського університету туризму, економіки і права
№
п/п
1
1
2
3

Показник

2016/2017 рік

2

3
IV
7

Рівень акредитації ВНЗ
Кількість ліцензованих спеціальностей
Кількість спеціальностей акредитованих за:
І рівнем
II рівнем
- III рівнем
IV рівнем
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4
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14

15
16
17

Кількість
спеціальностей,
за
якими
здійснюється
перепідготовка фахівців
Кількість
спеціальностей,
за
якими
здійснюється
підвищення кваліфікації
Контингент студентів (всього) в т.ч.:
- на денній формі навчання;
на заочній формі навчання;
на дистанційній формі навчання
Кількість інститутів
Кількість факультетів (відділень)
Кількість філій та інших відокремлених підрозділів
навчального закладу
Кількість вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації,
що знаходяться у структурі ВНЗ
Кількість кафедр (предметних комісій)
Кількість співробітників (всього) в т.ч.:
- науково-педагогічних
Серед них:
- докторів наук, професорів (осіб/%);
кандидатів наук, доцентів (осіб/%);
- старші викладачі (осіб/%);
Чисельність штатних науково-педагогічних працівників
Серед них:
- докторів наук, професорів (осіб/%);
кандидатів наук, доцентів (осіб/%);
Загальна/навчальна площа будівель (кв.м.)
Кількість посадкових місць у читальних залах
Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів
- у тому числі з виходом в Інтернет

1352
613
739
3
8
97
81
9/11,1%
29/35,8%
43/53,0%
51/62,9%
7/13,7%
24/47%
14 619,2
120
186
186

1.4. Доцільність підготовки фахівців спеціальності 8.03040101
„Правознавство” освітньо-кваліфікаційного рівня магістр
в Київському університеті туризму, економіки і права
Побудова правової держави та громадянського суспільства в Україні
супроводжуються фундаментальним оновленням законодавства, посиленням захисту прав
і свобод громадян, створенням ефективно діючої ринкової економіки, проведенням
правоохоронної, адміністративної, судової реформ, що підвищило соціальну значимість
юриста - фахівця в галузі права. Юридична професія в нашій державі стала однією з
найбільш затребуваних, як і у всьому цивілізованому світі.
Разом з тим, розбудова української державності обумовлює актуальність питання
належної професійної підготовки кадрових ресурсів - юристів, які володіють нормативноправовою базою та працюють на утвердження в суспільстві верховенства права, правової
свідомості та правової культури громадян.
Професійна діяльність юристів є суспільно зумовленою. Це пов’язано з правовими
реформами, які викликані політичними, економічними, соціальними змінами в державі,
що, у свою чергу, вимагає титанічної праці фахівців даної сфери при обробці значної
кількості нормативно-правових актів, які регулюють відносини в суспільстві. З іншого
боку, вимушена перебудова всієї економічної системи потребує залучення компетентних
спеціалістів юридичної галузі, від результативності виконання ними завдань
безпосередньо залежить успішність діяльності як окремих організацій, так і загалом
Голова експертної комісії

С.В. Бобровник

5
добробут громадян і розбудова України. Від професіоналізму та компетентності, вміння
правильно застосувати ту чи іншу норму закону залежить розв’язання конфліктної
ситуації. А вони формуються у процесі професійної підготовки у вищому навчальному
закладі.
Для нашої країни професія юриста є надзвичайно важлива, адже у цей час, коли
відбувається процес розбудови правової держави в Україні, перехід до європейських
цінностей та стандартів, передусім на правників покладаються надії та завдання
утвердження принципу верховенства права, вдосконалення українського законодавства,
посилення правових гарантій захисту різних верств населення і підвищення
правосвідомості та правової культури українців. І тим більша відповідальність
покладається на навчальні заклади, які готують фахівців з правознавства. Від грамотно
розроблених освітньо-професійних програм підготовки юристів, від правильно
розставлених акцентів у навчанні і залежить професійна спроможність випускниківюристів.
Основними завданнями навчальної діяльності кафедр юридичного факультету є
підготовка кваліфікованих юристів, які в результаті навчання отримують професійні
знання в галузі права; орієнтуються в системі права та в судовій практиці; вміють
застосовувати положення нормативно-правової бази.
Діяльність Київського університету туризму, економіки і права має на меті
проводити якісну підготовку та навчання на платній основі, надавати послуги студентам
університету в поглибленому вивченні окремих дисциплін понад встановлених
нормативів, залучати студентів до роботи в підприємницьких структурах і створювати
умови для прищеплення навичок професійної діяльності і підвищення кваліфікаційного
рівня. Необхідність у випускниках юридичного факультету підтверджується постійними
запитами кадрових служб на штатні вакантні місця з правоохоронних органів, міністерств,
управлінь юстиції.
Таким чином, експертна комісія зазначає, що існує об’єктивна потреба у фахівцях
спеціальності 8.03040101 «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр,
що дає підстави для визначення подальших перспектив їх підготовки в Київському
університеті туризму, економіки і права.
Висновок. Експертна комісія ознайомилася з документами, що визначають
правові основи діяльності Київського університету туризму, економіки і права,
основними показниками діяльності Університету та констатує: основні
засновницькі документи Київського університету туризму, економіки і права, на
підставі яких Університет здійснює освітню діяльність, представлені у повному
обсязі. Аналіз документів свідчить про те, що Київський університет туризму,
економіки і права відповідає вимогам щодо акредитації.
II. Формування контингенту студентів спеціальності
Соціально-економічні зміни вимагають нових підходів у формуванні особистості
абітурієнта. Дедалі гострішою стає залежність місця держави в цивілізованому світі від її
можливостей у створенні умов для вільного самовизначення громадян, набуття ними
знань і професійної майстерності, самореалізації в тій галузі, де найповніше можна
проявити свої обдарування. Успішне вирішення цієї проблеми в основному залежить від
позитивних результатів у формуванні особистості майбутнього спеціаліста на всіх етапах
його цивільного життя. На цьому наголошується в Національній доктрині розвитку освіти,
Законі України «Про загальну середню освіту».
Профорієнтаційна робота проводиться відповідно до вимог Кодексу законів про
працю, законів України «Про зайнятість населення», «Поо освіту». «Про вищу освіту»,
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«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», положення
конвенцій та рекомендацій Міжнародної організації праці, Концепції державної системи
професійної орієнтації населення, Положення про організацію професійної орієнтації
населення та інших законодавчих, нормативних і методичних документів з питань
професійної орієнтації населення, а також з урахуванням практичного досвіду цієї роботи
провідних ВНЗ України.
Таким чином, професійна орієнтація має два аспекти: перший - її вплив на
формування професійних інтересів людей, насамперед позитивних мотивів вибору
професії, які забезпечують узгодження інтересів особистості і суспільства; другий виявлення професійних вимог і психологічний аналіз професії з одного боку, та оцінка
психофізіологічних властивостей і якостей учнів з урахуванням їх сил в обраній
діяльності, з другого.
Саме тому, Київський університет туризму, економіки і права взяв за правило
проводити профорієнтаційну роботу серед молоді, яка повинна здійснюватися на всіх
вікових етапах, але саме період ранньої юності і є найбільш ефективним для формування
готовності учня до професійного самовизначення.
Деканатом,
кафедрами,
приймальною
комісією
проводиться
відповідна
організаційно-підготовча, інформаційно-роз’яснювальна та рекламно-профорієнтаційна
робота серед молоді-випускників шкіл, коледжів, інститутів, університетів м. Києва,
районів і міст Київської, Чернігівської, Полтавської, Черкаської, Тернопільської та інших
регіонів України.
На виконання рішення Вченої ради Університету впродовж навчального року,
проведено багато зустрічей ректора університету, декана факультету, завідуючих
кафедрами з абітурієнтами, в рамках днів відкритих дверей.
Дні відкритих дверей сприяли підвищенню ефективності профорієнтаційної роботи,
стали дієвою формою контактів з майбутніми бакалаврами і магістрами, забезпечення всіх
абітурієнтів повною інформацією щодо структури Університету: напрямами,
спеціальностями, спеціалізаціями, кваліфікаціями.
Сайт навчального закладу постійно оновлюється. На сторінці абітурієнта завжди
можна ознайомитися з Правилами прийому Київського університету туризму, економіки і
права, знайти актуальну інформацію про факультети, кафедри, професорськовикладацький склад, навчальну, виховну та наукову діяльність.
Абітурієнти безпосередньо знайомляться з матеріально-технічною базою
Університету,
новітніми
інформаційними,
комп’ютерними
технологіями,
які
використовуються в навчальному процесі, зі стратегією розвитку Університету, його
структурними підрозділами, творчими та науковими доробками кафедр, мають
можливість одержати висококваліфіковану професійну консультацію з будь-якої
спеціальності.
Проводиться моніторинг запитів абітурієнтів щодо вступу на конкретні напрями
підготовки і спеціальності.
Контингент студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр» формується в
основному за рахунок випускників університетів, інститутів, академій, які отримали
диплом бакалавра або спеціаліста.
В той же час, для залучення випускників інших університетів, на сайті Університету
та в рекламних буклетах, постійно відбувається розміщення й оновлення відомостей про
кафедру цивільного права та правового забезпечення туризму спеціальності 8.03040101
«Правознавство»
Інформацію про динаміку змін контингенту студентів Київського університету
туризму, економіки і права за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство» подано у
таблиці 2.
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Таблиця 2
Показники формування контингенту студентів
зі спеціальності 8.03040101 «Правознавство»
Роки

Показник
№
п/п
1.
2.

3.

4.

Ліцензований обсяг підготовки (осіб)
Прийнято на навчання, всього (осіб)
- денна форма навчання
- в т.ч. за держзамовленням
- заочна форма навчання
- в т.ч. за держзамовленням
- нагороджених медалями, або тих, що
отримали диплом з відзнакою
- таких, які проишли довгострокову
підготовку і профорієнтацію
- зарахованих на пільгових умовах; з
якими
укладені
договори
про
підготовку
Подано заяв на одне місце за формами
навчання
- денна
- заочна
Конкурс
абітурієнтів
на
місця
держзамовлення
- денна форма
- інші форми навчання (вказати, за якою
формою)

2013

2014

2015

2016

25
23
23
1

25
15
15
2

25
16
16
2

25
25
25
1

-

-

-

-

-

-

-

-

38

27

29

36

-

-

-

-

Висновок. Експертна комісія відзначає, що в Університеті впродовж багатьох
років склалася цілеспрямована система по формуванню контингенту студентів;
профорієнтаційна робота здійснюється у відповідності до чинних нормативних
вимог, її форми і методи в цілому забезпечують якісний відбір студентів для навчання
за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня
магістр.
III. Зміст підготовки фахівців
Підготовка фахівців зі спеціальності 8.03040101 «Правознавство» за освітньокваліфікаційним рівнем магістр проводиться згідно вимог освітньо кваліфікаційних
характеристик (ОКХ) та освітньо-професійних програм (ОКП), що були розроблені
навчальним закладом і затверджені ректором Київського університету туризму, економіки
і права.
Розроблені у Київському університеті туризму, економіки і права засоби
діагностики якості вищої освіти встановлюють вимоги до змісту та форми
кваліфікаційних випробувань, метою яких є визначення рівня теоретичної та практичної
підготовки випускника рівня «магістр» для наступної професійної діяльності,
передбаченої освітньо-кваліфікаційною характеристикою спеціальності 8.03040101
«Правознавство» що означає виявлення, вимірювання та оцінювання знань умінь та
навичок.
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Навчальний процес зі спеціальності 8.03040101 «Правознавство» за освітньокваліфікаційним рівнем магістр здійснюється відповідно до навчального плану, який
затверджено на Вченій раді Київського університету туризму, економіки і права і
завізовано ректором Університету.
Навчальний план визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх
вивчення, конкретні форми проведення занять та їх обсяг, форми контролю знань, графік
навчального процесу. Співвідношення годин соціально-гуманітарної, фундаментальної,
професійно-практичної підготовки студентів відповідає рекомендаціям Міністерства
освіти і науки України.
Термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на основі освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» та «спеціаліст» становить 1 рік 6 місяців. Загальна
кількість годин навчання, згідно навчального плану - 1 800 годин. Нормативна частина 1230 годин, вибіркова частина - 570 годин. Навчальним планом передбачено
проходження педагогічної (162 години), наукової (162 години), переддипломної (360
годин) практик.
Вибіркова частина навчального плану передбачає оперативне реагування на зміни,
які виникають внаслідок науково-технічного прогресу, адаптування до конкретних потреб
в галузі юриспруденції.
Структура управління і контролю за навчально-виховним процесом здійснюється
на засадах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу, яка передбачає
закріплення за кожною дисципліною відповідної кількості кредитів та її поділ на
відповідну кількість змістових модулів. Кількість і види контрольних та творчих робіт
студентів, закріплені за кожним змістовим модулем, а також комплекти тестів з
відповідними оцінками за 100-бальною шкалою (за системою ЕСТБ), відбито в робочих
програмах навчальних дисциплін.
Висновок. Експертна комісія констатує, що зміст підготовки фахівців у
Київському університеті туризму, економіки і права відповідає вимогам Міністерства
освіти і науки України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ), освітньопрофесійна програма (ОПП), засоби діагностики якості вищої освіти, навчальний
план підготовки фахівців спеціальності 8.03040101 «Правознавство» за освітньокваліфікаційним рівнем «магістр» відповідають вимогам акредитації.
IV. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
Навчальний процес зі спеціальності 8.03040101 «Правознавство» за освітньокваліфікаційним рівнем «магістр» здійснюють науково-педагогічні працівники чотирьох
кафедр Університету, які мають великий педагогічний стаж та практичний досвід роботи в
сфері юриспруденції. Всі педагогічні працівники мають вищу освіту, наукові ступені
докторів та кандидатів наук і вчені звання професорів та доцентів. За своїми діловими та
моральними якостями, методичним рівнем викладання вони здатні якісно вирішувати
завдання з підготовки магістрів.
Всього у навчальному процесі зі спеціальності 8.03040101 «Правознавство» за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» бере
участь 12 науково-педагогічних
працівників, у тому числі - 5 докторів наук, професорів та 6 кандидатів наук, доцентів.
Інформація про якісний склад науково-педагогічних працівників Київського університету
туризму, економіки і права, що забезпечують підготовку зі спеціальності 8.03040101
«Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» подано у таблиці 5.3. звіту
про самоаналіз.
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У відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 року
№ 978 „Про затвердження положення про акредитацію вищих навчальних закладів і
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах” та наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.11.2011 року № 1377 частка
науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин соціально-гуманітарного циклу дисциплін
навчального плану спеціальності 8.03040101 «Правознавство» складає 100%, з яких 100%
працюють на постійній основі. Частка науково-педагогічних працівників з науковими
ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин
фундаментального циклу дисциплін навчального плану складає 100%, в тому числі на
постійній основі 100%), з яких 50%) докторів наук або професорів. Щодо забезпечення
викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану спеціальності
8.03040101 «Правознавство», то частка науково-педагогічних працівників з науковими
ступенями та вченими званнями складає 100%, у тому числі 100% працюють на постійній
основі, з яких доктори наук та професори складають 64,3 %.
Випусковою кафедрою спеціальності 8.03040101 «Правознавство» за освітньокваліфікаційним рівнем «магістр» є кафедра цивільного права та правового забезпечення
туризму. Завідувач кафедри - Федорченко Наталія Володимирівна, доктор юридичних
наук, доцент, професор КУТЕП, працює на постійній основі, яка у 1999 році закінчила
юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
спеціальність «Правознавство», отримала кваліфікацію юрист.
У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора
юридичних наук (спеціальність 12.00.03) на тему «Зобов’язання з надання послуг у
цивільному праві України: теоретико-правові засади».
Наталія Володимирівна є автором більше 160 науково-методичних матеріалів, в
тому числі 2 монографій, 1 підручник, 8 посібників, 1 збірник науково-нормативних актів,
40 наукових статей.
Брала участь у розробці законопроектів «Про туризм», «Про організацію
харчування у загальноосвітніх навчальних закладах».
Федорченко Н.В. є членом спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських
та докторських дисертацій за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право та цивільний
процес; сімейне право; міжнародне приватне право у Науково-дослідному інституті
приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака Національної академії
правових наук України.
Перевірка особових справ науково-педагогічних працівників, які за даними
акредитаційної справи забезпечують підготовку магістрів зі спеціальності 8.03040101
«Правознавство» підтвердила їх науково-педагогічну кваліфікацію, наявність розроблених
навчально-методичних матеріалів, наукових публікацій, в т.ч. у провідних міжнародних
виданнях.
У Київському університеті туризму, економіки і права розроблена п’ятирічна
програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. В цілому всі вимоги
Міністерства освіти і науки України щодо відповідного рівня та профілю підвищення
кваліфікації викладачів, з урахуванням навчальних курсів, які проводяться в Університеті,
виконуються.
Під час акредитаційної експертизи була проведена вибіркова перевірка оригіналів
документів, які підтверджують проходження науково-педагогічними працівниками
кафедр юридичного факультету відповідного підвищення кваліфікації. Звітна
документація надана експертній комісії навчально-методичним відділом та відділом
кадрів Університету підтверджує достовірність наведених в акредитаційній справі
матеріалів. Відповідно до графіка проходження підвищення кваліфікації встановлено, що
к.ю.н. Вишневська Ю.В. з 20.02.2017 р. по 03.03.2017 р. пройшла курси підвищення
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кваліфікації на базі ДВНЗ „Університету менеджменту освіти” Центрального інституту
післядипломної педагогічної освіти (свідоцтво про підвищення кваліфікації СП
35830447/0827-17 від 03.03.2017 p.); к.ф.н. Соляник С.Ф. з 02.02.2017р. по 10.03.2017 р.
пройшла курси підвищення кваліфікації в Національній академії керівних кадрів культури
і мистецтв (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02214142/028769-17 від
10.03.2017 p.); старший викладач Лобур Р.І. з 02.12.2013 р. по 14.12.2013 р. пройшла
підвищення кваліфікації на базі Університету менеджменту освіти НАПН України,
свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 011892 від 14.12.2013 р. (інформація про
проходження даних курсів Лобур Р.І. не була внесена до акредитаційної справи
помилково).
Експертна комісія після перевірки наданої документації та ознайомлення на місці
підтверджує, що кафедри юридичного факультету мають достатній науковий потенціал,
який забезпечує виконання наукових досліджень на сучасному рівні, можливість
ефективної підготовки наукових кадрів, сприяє підвищенню якості підготовки магістрів.
Висновок. Експертна комісія встановила, що кадровий склад, задіяний у
реалізації навчального плану зі спеціальності 8.03040101 «Правознавство» за освітньокваліфікаційним рівнем магістр відповідає вимогам Міністерства освіти і науки
України, а науково-педагогічні працівники здатні забезпечити виконання державних
стандартів вищої освіти.
V. Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців спеціальності 8.03040101
«Правознавство»
5.1. Робочі програми навчальних дисциплін
Під час перевірки встановлено, що з усіх дисциплін навчального плану
розроблено навчально-методичні комплекси, метою яких є забезпечення системного
підходу щодо організації навчально-виховного процесу зі спеціальності, створення
якісного методичного забезпечення навчально-виховного процессу, формування
електронної бази даних навчально-методичних матеріалів, своєчасне корегування та
вдосконалення навчально-методичних матеріалів.
Кожна дисципліна навчального плану забезпечена робочою програмою (100%),
де зафіксовано розподіл годин на лекційні, семінарські, практичні, самостійну роботу,
тематичні плани лекцій та семінарських занять, завдання для самостійної роботи
студентів, програми підсумкових модульних контролів та екзаменів, питання
самоконтролю рівня підготовки студентів, список рекомендованої літератури. Також
розроблені і додаються методичні рекомендації до підготовки дипломних
(магістерських) робіт та пакети комплексних контрольних робіт (завдання, критерії
оцінювання). Структура та зміст комплексних контрольних завдань відповідають
рекомендаціям науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України і дають
можливість здійснити всебічну перевірку рівня фахової підготовки магістрів.
Критерії оцінювання (умови ПМК та екзаменів) чітко сформульовані і визначені
відповідно до Болонської системи навчання. Навчально-методичне забезпечення і
література (наявна в необхідній кількості в бібліофонді Університету) дають змогу
стверджувати про достатній рівень розробки програм навчальних дисциплін.
Експертна комісія відзначає, що робочі програми дисциплін за формою і за
змістом відповідають освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній
характеристиці.
5.2.

Пакети прикладних програм з фахової підготовки

Сучасні освітні технології передбачають широке
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останніх
поколінь, а
це зумовлює необхідність впровадження пакетів
прикладних програм (ППП) для нормативних та науково-практичних дисциплін фахової
підготовки. Викладачі кафедри здійснюють постійну роботу щодо безперервної
комп’ютеризації навчального процесу зі спеціальності 8.03040101 «Правознавство» за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.
Експертна комісія відзначає, що Київський університет туризму, економіки і
права у повному обсязі впроваджує у навчальний процес пакети прикладних програм.
5.3. Програми практичної підготовки
Зміни, які відбулися у нашому суспільстві упродовж останнього десятиріччя,
зумовили загострення старих і виникнення нових суспільних проблем. Вони пов’язані з
життєдіяльністю людини і потребують комплексного вирішення у сфері соціального
захисту, психолого-педагогічної підтримки особистості, сім’ї, різноманітних груп
населення. Саме тому виникла потреба підготовки фахівців високого рівня кваліфікації
в сфері юриспруденції, задовольнити яку можна лише за умови спеціалізації та
оптимізації стратегії правової освіти.
У сучасних умовах практична підготовка фахівців в правовій сфері має свої
особливості, що, передусім, зумовлено специфікою процесу становлення і розвитку
професії юриста. Особливо великого значення це питання набуває в період приєднання
України до Болонської угоди, входження її в єдиний Європейський освітній простір.
В ході роботи акредитаційної комісії з’ясовано, що студенти магістратури
юридичного факультету проходять наукову, педагогічну та переддипломну практику.
Програми практик розроблено згідно з «Положенням про проведення практики
студентів вищих навчальних закладів України» (наказ Міністерства освіти України від
08.04.1993 р. № 93) та відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики
спеціальності 8.03040101 «Правознавство». А сама практика проходить на підставі
укладених угод з базами практик. При проходженні практик враховуються побажання
студентів і можливості їх перебування за межами м. Києва. Реалізація програми
практики забезпечує практичне втілення набутих у процесі навчання знань, їх
конкретизацію в контексті практичної діяльності, формування у студентів професійних
умінь і навичок приймати самостійні рішення в умовах власної діяльності,
систематизацію та актуалізацію набутих знань.
Для проведення практики визначено бази практики - органи місцевого
самоврядування, судові органи, управління юстиції, нотаріальні контори, державні
виконавчі служби.
Експертами перевірена наявність наказів на проведення практик, програми,
щоденники і звіти з проходження практик.
5.4. Державна атестація
Державна атестація випускників спеціальності 8.03040101 «Правознавство»
освітньо-кваліфікаційного рівня магістр проводиться у формі комплексного екзамену зі
спеціалізації та захисту дипломної (магістерської) роботи.
5.5.

Пакети контрольних робіт для комплексної перевірки знань

Викладачами Київського університету туризму, економіки і права розроблені
пакети комплексних контрольних робіт (ККР) з циклу соціально-гуманітарних,
фундаментальних та фахових дисциплін, які забезпечують у комплексі контрольний замір
залишкових знань студентів з дисциплін, передбачених диференційованими формами
контролю.
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5.6. Інформаційне забезпечення
№ Найменування
з/п
бібліотеки

1.

Бібліотека

Площа
Обсяг фондів
Наявність читального Приміт
ка
(кв.м) навчальної, наукової залу, його площа (кв.м),
літератури
кількість посадкових
(примірників)
місць
1 читальний зал, 120
190,1
55000
місць

Основним джерелом інформаційного забезпечення викладачів і студентів
Київського університету туризму, економіки і права є бібліотека, яка своїми фондами та
електронними засобами інформації підтримує розвиток освіти та науки в Університеті, на
основі відкритості, оперативності та комфортності пропонує ресурси для отримання
інформації, використовуючи найвищі стандарти в організації управління, забезпечує
ефективність бібліотечного обслуговування своїх користувачів.
Бібліотека в своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР),
Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (32/95-ВР), Законом України
«Про вищу освіту» № 1556-УІІ від 01.07.2014р., «Концепцією якісних змін бібліотек задля
забезпечення сталого розвитку країни (до 2025 року)», Указу Президента України від 12
червня 2015 № 334 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання
дітей та молоді», державними стандартами України з питань бібліотечної і архівної
справи, Статутом Університету, Положенням про бібліотеку та Правилами користування
бібліотекою Київського університету туризму, економіки і права.
Відповідно до Статуту Київського університету, туризму, економіки і права
бібліотека вищого навчального закладу є науковим підрозділом, учасником навчальновиховного й наукового процесу Університету.
Відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» № 33/95-ВР
від 27.01.1995 р., бібліотека вищого навчального закладу відноситься до спеціальних
бібліотек, головним завданням яких є забезпечення інформаційних, науково-дослідних,
освітніх потреб користувачів (ст. 1,6).
Основним завданням бібліотеки, як науково-інформаційного центру є формування
інформаційно-ресурсної бази. Тому, для повного задоволення різноманітних
інформаційних запитів усіх категорій користувачів (студентів, магістрів, аспірантів,
докторантів, науково-педагогічного персоналу) бібліотека формує, систематизує і зберігає
значні інформаційні ресурси.
Фонд бібліотеки Університету нараховує близько 55 000 примірників вітчизняної
та зарубіжної літератури. Фонд є універсальною базою для навчального процесу та
досліджень у галузі юриспруденції.
Щорічно бібліотека отримує понад 35 найменувань фахових періодичних та
інформаційних видань, в т.ч. біля 25 найменувань з правової тематики. Частину фонду
бібліотеки складають внутрівузівські видання викладачів юридичного факультету конспекти лекцій, підручники, посібники, методичні рекомендації тощо.
Список наявної навчально-методичної літератури в бібліотеці Київського
університету туризму, економіки і права наведений у відповідній таблиці 4.8
акредитаційної справи. Рівень забезпечення студентів підручниками і навчальними
посібниками відповідає встановленим вимогам.
При бібліотеці створений і плідно працює інформаційний центр. Який обладнаний
персональними комп’ютерами типу РеШіит II, при цьому відвідувачі бібліотеки мають
можливість доступу до ресурсів глобальної інформаційної мережі ІШетеї за допомогою
комп’ютерів, встановлених у читальній залі та з власних електронних пристроїв за
Голова експертної комісії

С.В. Бобровник

13
допомогою технології Wi-Fi.
Електронний каталог бібліотеки дає можливість здійснювати швидкий і якісний
пошук літератури за різними параметрами, як наприклад: автор, назва документа, рік
видання, мова, вид документа (книга, рукопис, збірник, дисертація, автореферат, журнал
тощо), наявність електронної версії документа та деякими іншими класифікаторами.
Станом на 01.03.2017 р. електронний каталог містить 18504 записів, в тому числі
285 електронних документів.
Враховуючи вимоги сьогодення у бібліотеці запроваджені додаткові інформаційні
сервіси: «Віртуальна довідка» та «Електронна доставка документів».
Перевірка відомостей про забезпечення студентів підручниками, навчальними
посібниками, що знаходяться у бібліотеці Університету, свідчить про те, що така
забезпеченість становить 100%.
Висновок. Експертна комісія відзначає, що у Київському університеті туризму,
економіки і права наявність методичного забезпечення дисциплін навчального плану
складає 100%, навчально-методичне забезпечення освітнього процесу відповідає
державним стандартам освіти та встановленим нормам щодо акредитації
спеціальності 8.03040101 «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем
магістр.
VI. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
Для забезпечення необхідних умов навчання і виховання студентів, а також роботи
всіх структурних підрозділів Київський університет туризму, економіки і права
використовує приміщення загальною площею 14619,2 кв.м., які навчальний заклад
орендує.
В організації навчального процесу для забезпечення читання лекційних годин
дисциплін використовуються потокові аудиторії, аудиторії для проведення семінарських
та практичних занять з відповідним сучасним обладнанням, комп’ютерні класи.
Університет має можливість користуватися студентським гуртожитком (в разі
необхідності), науковою бібліотекою, спортивним майданчиком.
Київським університетом туризму, економіки і права надано інформацію про
соціальну інфраструктуру навчального закладу. Відомості подано в таблиці 3.
В Університеті працюють їдальні та буфети. Медичне обслуговування студентів та
працівників Університету здійснюється лікарем, який працює у медичному пункті
загальною площею 34,0 кв.м. Посада лікаря передбачена штатним розписом Університету.
Є власна типографія оснащена сучасним обладнанням, що дозволяє випускати
друковану продукцію необхідну для інформаційно-методичного забезпечення
навчального процесу.
Парк обчислювальної техніки Університету укомплектовано сучасними машинами.
На комп’ютерах встановлено ліцензійне програмне забезпечення останніх версій та
програмне забезпечення вільного розповсюдження.
Випускова кафедра має обладнане приміщення для викладачів та завідувача,
науково-дослідні аудиторії, які використовуються для навчальних і наукових цілей.
Обладнання кабінетів та аудиторій дозволяють проводити всі види занять у
відповідності з навчальним планом і програмами.
Згідно з перспективним планом розвитку Університету на черзі побудова
«Багатоповерхового навчально-виробничого корпусу Київського університету туризму,
економіки і права» загальною площею 40 000 кв.м.
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Таблиця З
Інформація про соціальну інфраструктуру
Київського університету туризму, економіки і права
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Найменування об’єкта про соціальну
інфраструктуру
Гуртожиток для студентів
Житлова площа на одного студента у гуртожитку
їдальні та буфети
Кількість студентів на одне місце в їдальнях і
буфетах
Актові зали
Спортивні зали
Плавальні басейни
Інші спортивні споруди:
- стадіони;
- спортивні майданчики;
- корти;
- тощо
Студентський палац (клуб)
Інші

Кількість
1
4
3 студента на
одне місце
1
1
1
-

Площа
(кв.метрів)
2384,0
6,0
165,0
“

465,0
600,0
900,0
-

Експертна комісія відзначає, що Київський університет туризму, економіки і права
має необхідні документи, які засвідчують право володіння приміщеннями для здійснення
навчально-виховного
процесу,
санітарний
паспорт,
затверджений
санітарноепідеміологічною службою.
Висновок. Експертна комісія прийшла до висновку, що матеріально-технічна
база відповідає заявленому рівню акредитації і дозволяє забезпечувати якісну
підготовку магістрів спеціальності 8.03040101 «Правознавство».
VII. Результати освітньої діяльності підготовки фахівців
Якість підготовки фахівців спеціальності 8.03040101 «Правознавство» за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр визначалася шляхом проведення замірів знань
за комплексними контрольними роботами студентів.
Якість підготовки фахівців за акредитованою спеціальністю аналізується з
охопленням академічної групи денної форми навчання і характеризується:
- показниками успішності студентів за результатами останньої перед акредитацією
екзаменаційної сесії;
- показниками практичної підготовки студентів за результатами захисту звітів з
практик;
- якістю виконання дипломних (магістерських) робіт та результатами державної
атестації випускників;
- показниками успішності за результатами виконання комплексних контрольних
робіт.
Контрольні завдання з відповідних дисциплін забезпечували кількісне та якісне
оцінювання досягнутого студентами рівня засвоєння змісту дисциплін, сформованості їх
навичок та умінь. Усі контрольні завдання мали фахове спрямування та вимагали, як
інтегрованого застосування знань з конкретної дисципліни, так і загальних знань
з певної спеціальності. При розробці контрольних завдань перевага віддавалася
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завданням, виконання яких вимагало від студентів володіння вміннями та навичками
необхідного рівня. Загалом контрольні завдання та критерії оцінки їх виконання
повністю відповідають вимогам контролю якості підготовки фахівців Університету.
Експертна комісія в період роботи в Університеті провела комплексні контрольні
роботи для перевірки якості підготовки фахівців. Результати наведені в таблиці 4.
Таблиця 4
Результати виконання комплексних контрольних робіт студентами
спеціальності 8.03040101 «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем
магістр
якість успішності, %

середній бал

80

4,1

100

80

4,1

20,0

100

80

4,1

20,0

100

80

4,1

"не задовільно"

100

"задовільно"
%

%

кількість

%

кількість

кількість

%

"добре"

"відмінно"
КІЛЬКІСТЬ

КІЛЬКІСТЬ

група

кількість студентів

Назва дисципліни

абсолютна успішність,
%

одержали оцінки (кількість, %)

з'явилось
на екзамен

%

Цикл соціально-гуманітарної підготовки
Правове
регулювання
туристичної
діяльності
середнє з циклу
Інформаційне
право
середнє з циклу

61

15

15

100

33,3

7

46,7

3

20,0

46,7 3
20,0
15
100 5 33,3 7
15
Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

61

61

61

15

15

15

15

100

4

26,7

8

53,3

100

4

26,7

8

53,3

3

3

Цикл професійної та практичної підготовки
Актуальні
проблеми теорії
держави і права
Актуальні
проблеми
цивільного права
середнє з циклу

61

15

15

100

3

20,0

5

33,3

7

46,7

100 53,3

3,7

61

15

15

100

4

26,7

5

33,3

6

40,0

100

60

3,9

ЗО

100

7

23,3

10

33,3

13

43,3

100 56,7

3,8

61

зо

До захисту дипломних (магістерських) робіт допускаються студенти, які виконали
всі вимоги навчального плану.
Дипломні (магістерські) роботи виконуються за актуальною тематикою, їх зміст та
оформлення відповідає встановленим вимогам.
Працевлаштування випускників є результатом високого рівня підготовки та
цілеспрямованих зусиль колективу факультету.
Висновок. Показники успішності та якості виконання ККР відповідають
критеріям та вимогам щодо підготовки фахівців спеціальності 8.03040101
«Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.
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VIII. Наукова діяльність випускової кафедри
Наукова діяльність визнана Законом України «Про вищу освіту» важливою
функцією навчальних закладів, яка проваджується шляхом проведення наукових
досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки
наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому
процесі.
Професорсько-викладацький склад юридичного факультету Університету має
достатній науковий потенціал для організації та здійснення наукової роботи у
теоретичному та прикладному аспектах на відповідному рівні. Наукова робота, перш за
все, спрямована на забезпечення якості навчально-виховного процесу.
Науково-дослідна та видавнича діяльність викладачів і студентів юридичного
факультету здійснюється у наступних формах:
- підготовка дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора
юридичних наук;
- стажування та підвищення кваліфікації викладачів;
- участь викладачів і студентів в науково-практичних конференціях, круглих столах,
наукових семінарах, диспутах та інших наукових та навчально-методичних заходах;
- проведення студентських олімпіад з правознавства та участь переможців в II турі
Всеукраїнської олімпіади з правознавства;
написання та видання монографій, підручників, навчальних посібників,
навчальних і робочих програм з дисциплін, методичних рекомендацій тощо;
- обговорення на кафедрах монографій, підручників, навчальних посібників,
дисертацій, авторефератів та їх рецензування;
- запрошення провідних вчених-юристів для читання публічних лекцій;
- керівництво науковими гуртками студентів;
- селекції випускників юридичного факультету під час роботи ДЕК.
Докторські дисертації захистили - у 2012 році Фоменко H.A. на здобуття наукового
ступеня доктора педагогічних наук, Фатхутдінова О.В. на здобуття наукового ступеня
доктора філософських наук, 2013 році - Волинець В.В., у 2015 році - Федорченко Н.В. на
здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Кандидатські дисертації захистили
у 2012 році Вишневська Ю.В., 2013 році Максимова Л.О., 2014 році Зінченко О.В.,
Синенко С.В. Продовжують активно працювати над написання докторських дисертацій
викладачі факультету: Зінченко О.В., Доляновська І.М., Максимова Л.О.; над написанням
кандидатських дисертацій - Камінська Н.С., Сербан Ф.І., Коросташивець Ю.Г.
Наукові дослідження на юридичному факультеті протягом останніх 5 років
виконувалися у розрізі факультетської теми «Вдосконалення нормативно-правового
регулювання в сфері нотаріату, митної справи і туризму в Україні: проблеми
ефективності».
За результатами 2012-2017 років викладачами кафедри видані 2 монографії, 61
стаття у фахових виданнях, в тому числі 11 в іноземних наукових виданнях включених до
міжнародних баз даних (в країнах - Молдова, Польща, Чехія). Щороку викладачі кафедри
беруть участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях. Зокрема,
листопад 2013 р. - Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 20-річчю
Національної академії правових наук України та обговоренню п’ятитомної монографії
«Правова доктрина України» (м. Харків); березень 2015 p. - V Міжнародна науковопрактична конференція «Юридична наука і практика: виклики часу»; червень 2016 р. Третя міжнародна науково-теоретична конференція „Методологія приватного права
(теоретичний дискурс та практика застосування)”; листопад 2016 р. - (Матвєєвські
цивілістичні читання) Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні особи
публічного права: участь у цивільному обороті» (м. Київ). За останні п’ять років
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викладачами випускової кафедри було надруковано 57 тез доповідей на конференціях.
Крім того, колектив науковців кафедри цивільного права та правового забезпечення
туризму і кафедри готельно-ресторанної справи за участю представників МОН України та
Федерації профспілок України підготували та передали на обговорення відповідного
Комітету Верховної ради України Проект закону «Про організацію харчування у
загальноосвітніх навчальних закладах».
Значна увага на факультеті приділяється залученню до наукової роботи студентів.
Магістри юридичного факультету долучаються до комплексної наукової теми, виконують
наукові дослідження за індивідуальними завданнями під час написання дипломних
(магістерських) робіт. За результатами досліджень студенти готують до видання наукові
статті, тези доповідей. Щорічно кафедра організовує студентську наукову конференцію,
міжвузівські студентські читання та круглі столи. А саме, листопад 2013 р. - Аспірантські
та магістерські читання „Новітні концепції туризму та сучасні туристичні практики в
Україні (за матеріалами ЮНВТО)”; жовтень 2014 р. - VI Міжнародна науково-практична
конференція „Туризм в умовах глобалізації: виклики часу” (молодіжна секція); квітень
2015 р. - Студентська наукова конференція „Проблеми та перспективи розвитку
внутрішнього туризму в Україні”; грудень 2015 р. - XV Аспірантські та магістерські
читання „Туризм як чинник розвитку регіонів: проблеми та перспективи”; квітень 2016 р.
Загально університетська наукова конференція „Сучасна Україна: проблеми та
перспективи розвитку”; травень 2016 р. - Студентський круглий стіл „Незалежність
виборена роками: сучасний погляд на події”; листопад 2016 р. - Міжвузівська студентська
наукова конференція „Україна у світі туризму”.
Протягом 2012-2016 р. завідувач випускового кафедрою д.ю.н. Федорченко
Наталія Володимирівна надрукувала 6 статей в іноземних наукових виданнях.
Важливою складовою діяльності кафедри цивільного права та правого
забезпечення туризму є міжнародна діяльність, яка здійснюється шляхом розвитку
міжнародних зв’язків з навчальними закладами, науковцями, участі у міжнародних
науково-практичних конференціях, співпраці з міжнародними організаціями. Метою
міжнародної діяльності кафедри є Інтеграція у міжнародну систему освіти та науки на
підставі розвитку наукових комунікацій.
Висновок. Експертна комісія зазначає, що науково-педагогічні працівники та
студенти випускової кафедри беруть активну участь у здійсненні різноманітних
видів науково-дослідної та міжнародної діяльності, мають значні наукові
напрацювання. Рівень науково-дослідної роботи відповідає акредитаційним вимогам.
Щодо наданих голові комісії зауважень попередньої експертизи до
акредитаційних матеріалів повідомляємо, що:
1.
Комісії надано інформацію про соціальну інфраструктуру Університету і
встановлено, що відповідно до Установчого договору про створення навчальнонаукового-виробничого комплексу „Туризм, готельне господарство і право” від 02.09.2005
р. та Положення про навчально-науковий-виробничий комплекс „Туризм, готельне
господарство і право” (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
№ 702 від 04.12.2005 р.) передбачено використання об’єктів соціальної інфраструктури
учасників Комплексу одними з яких є Київський університет туризму, економіки і права
та Київський технікум готельного господарства. А саме, гуртожиток, їдальні, буфети,
медпункт, актова зала, бібліотека, спортзал та стадіон. Інформація про соціальну
інфраструктуру Університету подана в таблиці 3 експертних висновків.
2.
Комісією перевірено наявність та термін дії угод про співробітництво та
проходження практики, які укладено Київським університетом туризму, економіки і права
з:
- Головним територіальним управлінням юстиції в м. Києві від 27.02.2017 р. (термін
дії до 27.02.2022 р.);
Голова експертної комісії
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- Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією від 06.02.2017 р.
(термін дії до 06.02.2022 р.)
- Управлінням судової адміністрації у м. Києві від 12.01.2006 р. (пролонгований до
12.01.2021 р .);
3. Комісії надано графік проходження підвищення кваліфікації професорськовикладацьким складом Київського університету туризму, економіки і права у 2016-2020
роках, який затверджений 18.01.2016 p., відповідно якому викладачі, які забезпечують
підготовку магістрів юридичного факультету пройшли курси підвищення кваліфікації, а
саме: к.ю.н. Вишневська Ю.В. з
20.02.2017 р. по 03.03.2017 р. на базі ДВНЗ
„Університету менеджменту освіти” Центрального інституту післядипломної педагогічної
освіти (свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0827-17 від 03.03.2017 p.);
к.ф.н. Соляник С.Ф. з 02.02.2017р. по 10.03.2017 р. в Національній академії керівних
кадрів культури і мистецтв (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС
02214142/028769-17 від 10.03.2017 p.). Перевірено, що старший викладач Лобур Р.І. теж
пройшла підвищення кваліфікації з 02.12.2013 р. по 14.12.2013 р. на базі Університету
менеджменту освіти НАПН України (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ
011892 від 14.12.2013 р.).
4. Комісією з ’ясовано, що користування гуртожитком передбачено договором №310
від 01 вересня 2016 р. укладеним між Київським університетом туризму, економіки і права
та Київським технікумом готельного господарства (термін дії договору - до 01.09.2019 p.).
Відповідність приміщень Київського університету туризму, економіки і права санітарним
вимогам підтверджується висновком санітарно-епідеміологічної експертизи від 29.11.2013
р. №05.03.02-04/109259, а вимогам пожежної безпеки - листом Дніпровського районного
управління ГУ ДСНС України у м. Києві від 30.10.2013 р. № 24/1931. Дані відомості
подано до ЄДЕБО.
5. Щодо зауваження про посилення роботи по підготовці докторів та кандидатів наук
на юридичному факультеті комісія констатує, що докторські дисертації захистили - у
2012 р. Фоменко Н.А. на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук,
Фатхутдінова О.В. на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук; у 2013 р. Волинець В.В. на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, у 2015 р. Федорченко Н.В.- на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Кандидатські
дисертації захистили у 2012 р. Вишневська Ю.В., 2013 р. Максимова Л.О., 2014 р.
Зінченко О.В., Синенко С.В.
6. Комісія зазначає, що активізувалась робота по написанню підручників,
навчальних посібників і курсів лекцій. Перелік праць викладачів за останні п’ять років
відображено в акредитаційній справі.
7. Комісія зазначає, що продовжується робота щодо комплектування бібліотечного
фонду шляхом закупівлі новітніх видань. А саме, в період з 2012 р. по 2016 р. бібліотеку
Університету поповнено новими підручниками та навчальними посібниками в кількості
1760 примірників. В Університеті створена електронна бібліотека, підготовлені
електронні підручники і навчальні посібники з комп’ютерних технологій.
8. Комісія встановила активне впровадження сучасних методик викладання
навчальних
дисциплін,
зокрема,
дисциплін
спеціалізації,
з
використанням
мультимедійного обладнання та Інтернет-технологій.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ
Експертна комісія вважає доцільним висловити низку рекомендацій керівництву
Київського університету туризму, економіки і права з питань підготовки фахівців
спеціальності 8.03040101 «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр,
які не впливають на рішення щодо спроможності акредитації спеціальності, але
Голова експертної комісії
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дозволяють поліпшити якість підготовки:
1. Розширити застосовування прикладних ко..мп’ютерних програм, електронних
підручників, навчальних та методичних посібників, завершити створення на випусковій
кафедрі інтерактивних навчально-методичних комплексів з усіх навчальних дисциплін і
забезпечити можливість вільного до них доступу.
2. Активізувати міжнародну діяльність, шляхом укладення договорів із
закордонними університетами, налагодженням співпраці з міжнародними організаціями,
продовжуючи здійснювати наукові публікації у періодичних виданнях, які включені,
наприклад, в наукометричну базу Scopus або Web of Science.
3. Налагодити більш дієвий зв'язок з випускниками з метою отримання
інформації про їх професійну відповідність сучасним вимогам ринку праці.
ЗАГАЛЬНИМ ВИСНОВОК
На підставі приведеної експертизи молена зробити наступні висновки:
Розглянувши матеріали акредитаційної справи щодо підготовки фахівців
спеціальності 8.03040101 «Правознавсвто» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр і
перевіривши на місці відповідність показників діяльності Київського університету
туризму, економіки і права нормативним вимогам, експертна комісія дійшла наступних
висновків:
Програма освітньої діяльності та умови її здійснення щодо підготовки фахівців
спеціальності 8.03040101 «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр
Київського університету туризму, економіки і права відповідає акредитаційним вимогам і
забезпечує державну гарантію якості вищої освіти. ОКХ, ОПІІ, навчальний план, науковометодичне забезпечення та організація навчального процесу з підготовки фахівців
спеціальності 8.03040101 «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр в
Київському університеті туризму, економіки і права відповідають державним вимогам
України до освітньо-професійної програми такого рівня. Одержані випускниками знання,
вміння і навички дозволяють їм працювати в правоохоронних, судових органах, органах
юстиції, адвокатури, а також на підприємствах різних форм власності.
Науково-педагогічний склад викладачів Університету та випускової кафедри
відповідає критеріям та вимогам спеціальності 8.03040101 «Правознавство » за освітньокваліфікаційним рівнем магістр та забезпечує якісну підготовку магістрів.
Стан матеріально-технічної бази відповідає сучасним вимогам. Студенти мають
можливість навчатися та працювати на сучасних комп’ютерних платформах,
використовуючи сучасні пакети прикладних програм, ШТЕЮЧЕТ-технології.
Експертна комісія Міністерства освіти і науки України на підставі перевірки
результатів діяльності на місці робить висновок про можливість акредитації
спеціальності 8.03040101 «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем
магістр у Київському університеті туризму, економіки і права відповідно до
ліцензованого обсягу.
16 березня 2017 р.
Голова експертної комісії

С.В. Бобровник

Експерт

І.Р. Калаур

Анкетні дані експертів:
Бобровник
Світлана Василівна

завідувач кафедри теорії права та держави Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор
юридичних наук, професор, голова комісії
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Калаур
Іван Романович

- завідувач кафедри цивільного права і процесу
Тернопільського національного економічного університету,
доктор юридичних наук, доцент, експерт

З висновками ознайомлена:
Директор Київського університету
туризму, економіки і права,
д.п.н., професор

Н.А. Фоменко

Додаток: до висновку додається таблиця дотримання технологічних вимог, щодо
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення
освітньої діяльності та таблиця відповідності критеріям та вимогам щодо акредитації
спеціальності 8.03040101 «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.

Голова експертної комісії

С.В. Бобровник

21
ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти
Порівняльна таблиця дотримання технологічних вимог
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої
освіти спеціальності 8.03040101 «Правознавство»
Вимоги до значення показника (нормативу) за
рівнями вищої освіти
Найменування показника (нормативу)

Другий
(магістерський )
рівень

2
Провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість
комп’ютерними
робочими
місцями,
лабораторіями,
+
полігонами,
обладнанням,
устаткуванням
необхідними
для
виконання навчальних планів
1

Фактичне
значення
показника

Відхилення
фактичного
значення
показника від
нормативного

3

4

+

Порівняльна таблиця дотримання технологічних вимог
щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої
освіти спеціальності 8.03040101 «Правознавство»
Вимоги до значення показника (нормативу) за
рівнями вищої освіти
Найменування показника (нормативу)

Другий
(магістерський )
рівень

2
Провадження освітньої діяльності
1. Наявність робочої програми з кожної
+
навчальної дисципліни навчального
плану
2. Наявність
комплексу
навчальнометодичного забезпечення з кожної
+
навчальної дисципліни навчального
плану
3. Наявність
програми
практичної
+
підготовки, робочих програм практик
4. Забезпеченість
студентів
навчальними матеріалами з кожної
+
навчальної дисципліни навчального
плану
5. Наявність методичних матеріалів для
+
проведення атестації здобувачів
1
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Фактичне
значення
показника

Відхилення
фактичного
значення
показника від
нормативного

3

4

+

+

+
+
+
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Порівняльна таблиця дотримання технологічних вимог
щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
спеціальності 8.03040101 «Правознавство»
Вимоги до значення показника (нормативу) за
рівнями вищої освіти
Найменування показника (нормативу)

Другий
(магістерський )
рівень

2
Провадження освітньої діяльності
1. 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)
2. Наявність
електронного
ресурсу
закладу освіти, який містить навчальнометодичні матеріали з навчальних
60
дисциплін навчального плану, в тому
числі в системі дистанційного навчання
(мінімальний
відсоток
навчальних
дисциплін)
1

Фактичне
значення
показника

Відхилення
фактичного
значення
показника від
нормативного

3

4

+

60

Таблиця відповідності критеріям та вимогам щодо акредитації підготовки заявленої
спеціальності 8.03040101 „Правознавство”
у Київському університеті туризму, економіки і права

Найменування показника (нормативу)
1

Значення показника (нормативу) за
освітньо-кваліфікаційними рівнями
Магістр
Факт Відхилення
4
2
3

1. Загальні вимоги
1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом
+
+
(спеціальністю)
1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна/заочна форма
25
25
навчання)
2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1. Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
95
100
забезпечують викладання лекційних годин соціальногуманітарного циклу дисциплін навчального плану
спеціальності (% від кількості годин)
у тому числі, які працюють в даному навчальному
50
100
закладі за основним місцем роботи
Голова експертної комісії
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+50

С.В. Бобровник

23
2.2. Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують
викладання
лекційних
годин
95
фундаментального циклу дисциплін навчального плану
спеціальності (% від кількості годин) (за винятком
військових навчальних дисциплін)
у тому числі, які працюють в даному навчальному
50
закладі за основним місцем роботи
з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку частки
докторів
наук
або
професорів
дозволяється
прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають
стаж безперервної роботи в даному навчальному закладі
40
не менше 10 років, а також є авторами (співавторами)
підручників або навчальних посібників з грифом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
або монографій, до одного доктора наук або професора)
2.3. Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин фахових
95
дисциплін навчального плану спеціальності (% від
кількості годин)
у тому числі, які працюють в даному навчальному
50
закладі за основним місцем роботи
з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку частки
докторів
наук
або
професорів
дозволяється
прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають
стаж безперервної науково-педагогічної роботи в
40
даному навчальному закладі не менше 10 років, а також
є авторами (співавторами) підручників, навчальних
посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України або монографій, до одного доктора
наук або професора)
2.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії,
які викладають лекційні години дисциплін навчального
плану спеціальності та працюють у даному навчальному
закладі за основним місцем роботи (% від кількості
годин для кожного циклу дисциплін навчального плану)
2.5.
Наявність
кафедри
(циклової комісії)
з
+
фундаментальної підготовки
2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової)
+
підготовки, яку очолює фахівець відповідної науковопедагогічної спеціальності:
+
доктор наук або професор
кандидат наук, доцент
III. Матеріально-технічна база
3.1.
Забезпеченість
лабораторіями,
полігонами,
обладнанням,
устаткуванням,
необхідним
для
100
виконання навчальних програм (у % від потреби)

Голова експертної комісії

100

+5

100

+50

50

+10

100

+5

100

+50

64,3

+24,3

-

-

+
+
+
-

100
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3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від
70
потреби)
3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на ЮС
12
студентів
+
3.4. Наявність пунктів харчування
3.5. Наявність спортивної зали
+
+
3.6. Наявність стадіону або спортивного майданчику
3.7. Наявність медичного пункту
+
IV. Навчально-методичне забезпечення
4.1.Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики
+
фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)
4.2.
Наявність
освітньо-професійної
програми
+
підготовки фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)
4.3. Наявність навчального плану, затвердженого в
установленому порядку
4.4. Наявність навчально-методичного забезпечення для
кожної навчальної дисципліни навчального плану (%):
4.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм
100
дисциплін
4.4.2 Планів семінарських, практичних занять, завдань
100
для лабораторних робіт (% від потреби)
4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних,
100
курсових робіт (проектів)
4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для
перевірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної,
100
фундаментальної та фахової підготовки (% від потреби)
4.6. Забезпеченість програмами усіх видів практик (%
100
від потреби)
4.7. Наявність методичних вказівок щодо виконання
+
дипломних робіт (проектів), державних екзаменів
4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи
студентів (у т.ч. з використанням інформаційних
100
технологій),( % від потреби)
4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь
+
студентів
V. Інформаційне забезпечення
5.1.
Забезпеченість
студентів
підручниками,
навчальними посібниками, наявними у власній
100
бібліотеці (% від потреби)
5.2. Співвідношення посадкових місць у
власних читальних залах до загальної чисельності
5
студентів (% від потреби)
5.3. Забезпеченість
читальних
залів
фаховими
3
періодичними виданнями
5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до
Інтернету, як джерела інформації:
+
- наявність обладнаних лабораторій
+
- наявність каналів доступу

Г олова експертної комісії

70
12
+
+
+
+
+
+
+

100
100
100
100
100
+
100
+

100

5
3

+
+
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VI. Якісні характеристики підготовки фахівців
6.1. Умови забезпечення державної гарантії якості
вищої освіти
6.1.1. Виконання навчального плану за показниками:
перелік навчальних дисциплін, години,
форми
100
контролю, %
6.1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного
100
складу за останні 5 років, %
6.2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки
фахівців), не менше
6.2.1. Рівень гуманітарних знань студентів:
- успішно виконані контрольні завдання, %
90
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, %
50
6.2.2. Рівень фундаментальних знань студентів:
- успішно виконані контрольні завдання, %
90
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, %
50
6.2.3. Рівень фахової підготовки:
- успішно виконані завдання з дисциплін фахової
90
підготовки,%
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання з
50
дисциплін фахової підготовки, %
6.3. Чисельність викладачів постійного складу, що
обслуговують
спеціальність,
які
займаються
100
вдосконаленням навчально-методичного забезпечення,
науковими дослідженнями, підготовкою підручників та
навчальних посібників, %
6.4. Наявність у структурі навчального закладу
+
наукових підрозділів та результатів їх діяльності
6.5. Участь студентів у науковій діяльності (наукова
робота на кафедрах та в лабораторіях, участь в наукових
+
конференціях, конкурсах, виставках, профільних
олімпіадах тощо)
6.6. Наявність органів студентського самоврядування
+

Г олова експертної комісії

100
100

100
80

+10
+30

100
80

+10
+30

100
56,7

+10
+6,7

100

+

+

+
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