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Доктор юридичних наук, доцент Коструба A.B. у  повній мірі відповідає 
вимогам гаранта освітньої програми другого (магістерського) рівня. П ’ять 
осіб, які входять до складу проектної групи мають науковий ступінь доктора 
наук, що відповідає Ліцензійнім умовам провадження освітньої діяльності

Для підготовки здобувачів ступеня магістр за освітньо-професійною 
програмою «Право» зі спеціальності 081 «Право» залучено 44 науково- 
педагогічних працівника з 6 кафедр інституту, з них 11 докторів наук, 
професорів (з яких 10 доктора юридичних наук); 17 кандидатів юридичних 
наук, доцентів; 14 кандидатів юридичних наук, доценти (без відповідного 
вченого звання); 2 викладача (останні забезпечують проведення семінарських 
занять).

Група забезпечення спеціальності 081 «Право» складається з науково- 
педагогічних працівників, які працюють в Прикарпатському національному 
університеті імені В.Стефаника за основним місцем роботи та мають 
кваліфікацію відповідно до спеціальності 081 «Право» і які не входять 
(входили) до жодної групи забезпечення такого або іншого закладу вищої 
освіти в поточному семестрі.

Група забезпечення відповідає вимогам постанови КМУ №347 від 
10.05.2018 року: частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчення звання, 70 
відсотків; частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене 
звання професора, 25 відсотків.

Кількість членів забезпечення є достатньою. На одного члена групи 
забезпечення припадає 16,2 здобувачів вищої освіти всіх рівні, курсів та форм 
навчання з відповідної спеціальності.

Усі науково-педагогічні працівники, які здійснюють проведення лекцій, 
практичних та семінарських занять, наукове керівництво практикою, 
дипломними роботами, мають рівень наукової та професійної активності, що 
засвідчується виконанням за останні п ’ять років не менше чотирьох умов, 
зазначених у пункті 30 «Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти» постанови КМУ від ЗО грудня 2015 р. 
№ 1187 (в редакції постанови КМУ від 10 травня 2018 р. №347) -  100 %.

Основними формами підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 
викладачів кафедр навчально-наукового юридичного інституту відповідно до 
Положення про стажування та підвищення кваліфікації наукових, педагогічних 
і науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» (2013 р, із змінами та доповненнями 2016 
року) є: навчання в аспірантурі, докторантурі; захист дисертації в якості 
здобувана; стажування в провідних університетах України та за кордону, 
передових вітчизняних наукових закладах, участь у конференціях, симпозіумах 
та семінарах.

Експертна комісія констатує, що всі науково-педагогічні працівники мають 
підвищення кваліфікації як на довгостроковій, так і на короткостроковій основі.

закладів освіти.

Голова експертної комісії д.ю.н., професор Калаур І.Р.





















Навчальним планом підготовки магістрів за освітньо-професійною 
програмою «Право» спеціальності 081 «Право» виконання курсових робіт не 

• передбачено.
У процесі експертної перевірки було розглянуто 20% звітів з практики, 

ознайомилась з відповідною документацією. Аналіз звітів про проходження 
практики показав, що їхній зміст відповідає вимогам, встановленим до вищих 
навчальних закладів.

Організацію практичної підготовки здобувачів в Прикарпатському 
національному університеті імені Василя Стефаника здійснює відділ практики 
університету, випускові кафедри та керівник практики від університету. Крім 
цього, укладені договори між університетом та підприємствами і організаціями 
регіону про співпрацю, спрямовану на підвищення якості практичної 
підготовки магістрів спеціальності 081 «Право».

За результатами експертизи встановлено: нормативні документи і 
методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної 
(дипломної) роботи за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 
081 «Право», наявні.

Державна атестація магістрів здійснюється шляхом захисту дипломних 
робіт та здачі комплексного екзамену. Тематика дипломних робіт магістрів із 
спеціальності 081 «Право» розроблена випусковими кафедрами і 
характеризується новизною, актуальністю та відповідає вимогам освітньо- 
професійної програми «Право» підготовки магістрів спеціальності 081 «Право».

Комісія перевірила хід та якість виконання дипломних робіт (20% їх 
загальної кількості) та відзначила обов'язковість проходження перевірки на 
плагіат і його відсутність у написанні робіт.

Проведена комісією експертиза тематики дипломних робіт показала, що 
теми дипломних робіт відповідають вимогам освітньо-професійної програми 
«Право».

Опис внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності
Якість підготовки здобувачів -  один з найважливіших аспектів освітньої 

діяльності університету. З метою організації освітнього процесу, що відповідає 
сучасним тенденціям розвитку освітньої діяльності, необхідність підвищення 
якості підготовки здобувачів на всіх етапах навчання, удосконалення 
механізмів та процедур забезпечення якості освіти та подальшого розвитку 
системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 
освіти в університеті створено відділ моніторингу якості освіти та акредитації, 
який забезпечує належне функціонування цієї системи.

Функціонування системи забезпечення якості освітньої діяльності 
університету здійснюється відповідно до Положення про моніторинг якості 
знань здобувачів вищої освіти Державного вищого навчального закладу 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
(01.03.2016 р.).

Механізм розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду 
освітньо-професійних програм регулюється Положенням про організацію 
освітнього процесу та розробку основних документів/з організації освітнього

Голова експертної комісії д.ю.н., професор _____ ____  Калаур І.Р.
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4. Кількість групи 
забезпечення (максимальна 
кількість здобувачів на 
одного члена)(з 01.09.2019 р)

30 16,2 13,8

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

+ •+ +

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИ 
щодо забезпечення провадження освітньої д

[МОГИ
іяльності у сфері вищої освіти

1. Забезпеченість 
приміщеннями для проведення 
освітнього процесу (кв. метрів 
на одного здобувана освіти з 
урахуванням не більше трьох 
змін навчання, але не менше 
2000 кв. метрів для закладу 
освіти)

2,4 9,6* +7,2

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

30 40 + 10

3. Доступність навчальних 
приміщень для осіб 3 
інвалідністю та інших мало 
мобільних груп населення

+ + -

4. Забезпеченість 
комп’ютерними робочими 
місцями, лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, необхідними 
для виконання освітніх програм

+ + -

5. Забезпеченість здобувачів 
вищої освіти гуртожитком 
(мінімальний відсоток потреби)

100 100 -

6. Наявність соціально- 
побутової інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі 
читального залу;
2) пунктів харчування;

3) актового чи концертного 
залу;
4 ) спортивного залу;

5) стадіону та/або спортивних 
майданчиків;
6) медичного пункту

+ + -

+ +

+ + -

+ + “

+ + -

+ + -

7. Наявність освітньої програми + + /  ]

Голова експертної комісії д.ю.н., професор т \  Калаур І.Р.












