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ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ 
 

акредитаційної експертизи  

підготовки бакалаврів  

за напрямом підготовки 6.030401 Правознавство  

галузі знань 0304 Право 

у Приватному вищому навчальному закладі  

«Фінансово-правовий коледж» 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. 

№978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних 

закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах і вищих професійних 

училищах» (зі змінами від 15.08.2012 р.), керуючись «Положенням про 

експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи», 

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.01.2002 р. 

№16 та наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2018 р. за № 961-

л, експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі: 
 

Салманова 

Олена 

Юріївна 

- завідувач кафедри адміністративного права і процесу 

Харківського національного університету внутрішніх 

справ, доктор юридичних наук, професор, голова 

комісії; 

 

Логвиненко 

Микола 

Іванович 

- доцент адміністративного, господарського права та 

фінансово-економічної безпеки Сумського державного 

університету, кандидат юридичних наук.  
 

з 04 по 06 червня 2018 р. розглянула подані матеріали та провела 

перевірку на місці діяльності Приватного вищого навчального закладу 

«Фінансово-правовий коледж» щодо підготовки бакалаврів напряму підготовки  

6.030401 Правознавство галузі знань 0304 Право за денною та заочною 

формами навчання. 

Під час перевірки напряму підготовки, який акредитується, були 

розглянуті такі документи: 

- Статут Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий 

коледж», зареєстрований за №10731050006022842 від 18.03.2015 р.; 

- Рішення №1/07-12 від 20 липня 2012 р. про створення Приватного 

вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж»; 

- Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України; 

- Довідка реєстрації платника податків на додану вартість; 

- Довідка про включення вищого навчального закладу до Державного 

реєстру вищих навчальних закладів України №11-І-193 від 31.10.2012 р.; 

- Договір оренди № 09/3740 від 07.06.2011 р., № 1583 від 26.05.2014 р., 

№1583-1 від 16.05.2017р.; 



 

 

2 

 

- Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, які 

розміщені на офіційному  веб-сайті Міністерства освіти і науки України; 

- Концепція освітньої діяльності Приватного вищого навчального закладу 

«Фінансово-правовий коледж»; 

- Сертифікат про акредитацію з галузі знань 0304 Право серія НІ-ІІ 

№1171673 від 11.08.2014 року; 

- Сертифікат про акредитацію з галузі знань 08 Право серія НІ № 1185983 

від 30.08.2017 року; 

- матеріали статистичної звітності; 

- накази з основної діяльності; 

- освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма 

підготовки фахівців та засоби діагностики якості вищої освіти; 

- освітня програма, навчальний план підготовки фахівців спеціальності 

081 Право; 

- навчальні та робочі навчальні плани; 

- навчальні програми дисциплін напряму підготовки ; 

- робочі програми навчальних дисциплін напряму підготовки ; 

- комплексні контрольні роботи з дисциплін напряму підготовки ;  

- відомості про кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне та 

інформаційне забезпечення навчальної діяльності та соціальну інфраструктуру 

Коледжу; 

- відомості про якісний склад проектної групи, яка утворена у складі 

відповідальної за підготовку здобувачів вищої освіти кафедри правознавства зі 

спеціальності 081 Право; 

- відомості про обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів; 

- порівняльні таблиці відповідності досягнутих рівнів освітньої діяльності 

акредитаційним вимогам, а також інші документи. 

За результатами перевірки наявних документів, навчально-методичного і 

кадрового забезпечення, стану матеріальної бази та соціальної інфраструктури 

Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» комісія 

встановила: 

Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж» 

здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня бакалавр з напряму 

підготовки 6.030401 Правознавство галузі знань 0304 Право з ліцензійним 

обсягом денної форми навчання 100 осіб, заочної форми навчання – 60 осіб 

відповідно до відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти, які розміщені на офіційному  веб-сайті Міністерства освіти і науки 

України. 

 

Висновок: надані документи відповідають інформації в акредитаційній 

справі та підтверджують право Приватного вищого навчального закладу 

«Фінансово-правовий коледж» на підготовку фахівців освітнього ступеня 

бакалавр з напряму підготовки 6.030401 Правознавство галузі знань 0304 

Право. 
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1. Загальна характеристика закладу вищої освіти і напряму підготовки 

 

Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж», 

створений у липні 2012 року (рішення №1/07-12 від 20 липня 2012 р. про 

створення Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий 

коледж»), є правонаступником усіх прав та обов’язків Фінансово-правового 

коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка (пункт 

1.1. Статуту), який був заснований у 1994 році.  

Коледж є закладом вищої освіти, який здійснює підготовку молодших 

спеціалістів та бакалаврів на підставі відомостей щодо здійснення освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти з безстроковим терміном дії, які розміщені на 

офіційному  веб-сайті Міністерства освіти і науки України. 

Освітня діяльність Коледжу здійснюється згідно з Концепцією освітньої 

діяльності, погодженою заступником голови Київської міської ради (Київського 

міської державної адміністрації) Новохатьком Л.М. (Д/р № 14 від 12.12.2012 

року). 

Коледж включено до Єдиного державного реєстру підприємств і 

організацій України (відомості з ЄДРПОУ реєстраційний № РУС 30-298, видані 

Головним управлінням статистики у м. Києві) та до Державного реєстру вищих 

навчальних закладів України (довідка №11-І-193 від 31.10.2012 р, видана 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України). 

З вересня 2012 року колектив Коледжу очолює Губанова Тамара 

Олексіївна (рішення Засновника № 2/09-12 від 11 вересня 2012р. про 

призначення на посаду в.о. директора, рішення Засновника № 5/03-15 від 17 

березня 2015 р. про призначення на посаду директора). Губанова Т.О. закінчила 

Київський політехнічний інститут, напрям підготовки  «Автоматизовані 

системи керування» (диплом КВ № 741230 від 06 серпня 1983 р.) та Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту 

за спеціальністю «Правознавство» і здобула кваліфікацію магістра права 

(Диплом КВ № 41701604 від 30 червня 2011 р.). Захистила кандидатську 

дисертацію на тему «Правове забезпечення державного фінансового контролю 

в Україні» зі спеціальності адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право (Диплом № 013199 від 25.04.2013 р.). Відповідно до Указу 

Президента України №168/2017 від 28 червня 2017 року Губановій Т.О.  

присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України». Є докторантом 

Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний 

університет». Продовжує здійснювати дослідження з індивідуальної тематики в 

галузі адміністративного права: тема докторської дисертації «Адміністративно-

правові засади організації та функціонування коледжів: порівняльно-правове 

дослідження», автор та співавтор понад 100 наукових праць, публікацій, в тому 

числі монографій. 

Поштова адреса Коледжу: 03087 місто Київ, вулиця Пітерська, 5-А.  

E-mail: F_P_college@meta.ua 

Офіційний веб-сайт http://www.fpk.in.ua/. 

http://www.fpk.in.ua/
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Приміщення Коледжу (навчальні, адміністративні, побутові, 

господарські, спортивні) відповідають нормам і правилам, державним 

будівельним нормам України ДБН В2.2.-3-97 «Будинки та споруди навчальних 

закладів», що затверджені наказами Держкоммістобудування України від 

27.06.1996 р. №117. 

Джерелами формування майна і фінансування Коледжу є кошти, 

одержані за надання освітніх послуг згідно з укладеними договорами з 

юридичними і фізичними особами на підставі Положення «Про порядок оплати 

навчання студентами Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-

правовий коледж», яке затверджується загальними зборами засновників. Кошти 

витрачаються на здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, 

спортивної, культурної діяльності навчального закладу.  

Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж» 

здійснює підготовку: 

- бакалаврів, галузь знань 08 Право, спеціальність 081 Право, ліцензійний 

обсяг 100 осіб – денна форма навчання, та 60 осіб – заочна форма навчання; 

- бакалаврів, галузь знань 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування, ліцензійний обсяг – 30 осіб денна форма 

навчання та 30 осіб – заочна форма навчання; 

- молодших спеціалістів, галузь знань 08 Право, спеціальність 081 Право, 

ліцензійний обсяг – 100 осіб; 

- молодших спеціалістів, галузь знань 07 Управління та адміністрування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування, ліцензійний обсяг – 60 осіб. 

Коледж здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, 

Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», указів 

Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів 

Міністерства освіти і науки України, інших нормативно-правових актів. 

Кількість студентів, які навчаються в Коледжі за напрямом підготовки 

6.030401 Правознавство станом на 04.06.2018 р., складає 98 студентів денної 

форми навчання та 161 студент заочної форми навчання.  

Одним з основних завдань Коледжу є збереження контингенту студентів 

та виконання планів прийому за різними формами навчання. 

Загальні показники розвитку Приватного вищого навчального закладу 

«Фінансово-правовий коледж» наводяться у таблиці 1. 
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Таблиця 1. 

Загальні показники розвитку 

Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» 

 

№ 

п/п 
Показник 

Значення 

показника 

1 2 3 

1 Рівень акредитації закладу вищої освіти 2 рівень 

2. Кількість ліцензованих напрямів підготовки 

(спеціальностей) 

 

3. Кількість напрямів підготовки (спеціальностей), 

акредитованих за: 

 

 - початковим рівнем (короткий цикл) 2 

 - першим (бакалаврським) рівнем 2 

 - другим (магістерським) рівнем 

- третім (освітньо-науковим) рівнем 

- 

- 

4. Контингент студентів на всіх курсах навчання: 823 

- на денній формі навчання 540 

- на заочній формі навчання  283 

5. Кількість факультетів 2 

6. Кількість кафедр 6 

7. Кількість співробітників (усього) 68 

- у т.ч. науково-педагогічних 50 

8. Серед них:   

- докторів наук, професорів, осіб /% 3 (6%) 

- кандидатів наук, доцентів, осіб/% 37 (74%) 

9. Загальна навчальна площа будівель, кв.м. 2051,4 

10. Загальний обсяг державного фінансування (тис. грн.) - 

11. Кількість посадкових місць у читальних залах 28 

12. Кількість робочих місць ПЕОМ для студентів – у тому 

числі з виходом в Інтернет 

44 

 

Головними завданнями Коледжу є: 

1)  провадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, 

наукову, культурну, методичну діяльність; 

2) забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і 

взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами; 

3) забезпечення належних умов для набуття студентами знань у заявленій 

галузі знань підготовки бакалаврів та підготовка їх до професійної діяльності; 

4) проведення наукових досліджень і творчої діяльності як основи 

підготовки майбутніх фахівців та науково-технічного і культурного розвитку 

держави; 

5) підготовка молоді до самостійної наукової та викладацької діяльності; 
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6) організація перепідготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

кадрів;  

7) просвітницька діяльність. 

Соціальні функції та сфери діяльності Коледжу визначені попитом 

фахівців на ринку освіти України і передбачають такі напрямки розвитку: 

- освітній – задоволення потреб у висококваліфікованих кадрах, 

банківських працівників та фінансистів;  

- культурологічний – створення соціально-культурного середовища, 

необхідного для формування особистості;  

- дослідницький – моніторинг, аналіз і прогнозування регіональних 

соціально-економічних процесів;  

- інноваційний – впровадження нових перспективних інформаційних 

технологій і «ноу-хау» в галузі освіти;  

- методичний – створення прогресивних соціально-психологічних та 

інших спеціальних технологій навчання та підготовки фахівців; 

- консультативний – сприяння раціональному використанню суспільних 

матеріальних ресурсів держави, надання відповідним службам необхідної 

консультативної допомоги;  

- профорієнтаційний – діагностика і відбір обдарованих дітей для 

навчання за спеціальними програмами у відповідності до віку і спрямованості 

виявлених здібностей;  

- паблік рілейшнз – вивчення і формування громадської думки з питань 

соціально-економічних та соціально-правових нововведень. 

У складі Коледжу функціонує 6 кафедр: кафедра гуманітарних дисциплін 

та фізичної підготовки, кафедра загальноюридичних дисциплін, кафедра 

правознавства (випускова), кафедра соціальних та математичних дисциплін, 

кафедра загальноекономічних дисциплін, кафедра фінансів і кредиту 

(випускова). 

Освітню діяльність у Коледжі здійснює колектив висококваліфікованих, 

досвідчених працівників відданих своїй справі, людей прогресивних та 

відповідальних. Відбувається плідна навчальна, виховна, культурно-масова 

співпраця адміністративного персоналу, методичних працівників та науково-

викладацького колективу, який характеризується своєю стабільністю та 

високими фаховими показниками. 

Випусковою кафедрою, яка забезпечує підготовку бакалаврів за 

напрямом підготовки 6.030401 Правознавство, є кафедра правознавства. 

Якісний викладацький склад кафедри дозволяє забезпечити виконання 

вимог щодо кадрового забезпечення підготовки бакалаврів за напрямом 

підготовки 6.030401 Правознавство на рівні ліцензійних умов надання освітніх 

послуг у сфері вищої освіти та державних вимог щодо акредитації напрямів 

підготовки, спеціальностей та закладу освіти. 

 

Висновок: експертна комісія констатує, що підготовка у Приватному 

вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж» бакалаврів за 
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напрямом підготовки 6.030401 Правознавство галузі знань 0304 Право 

відповідає типу й статусу закладу вищої освіти. 

 

2. Формування контингенту студентів 

 

В основу підготовки бакалаврів напряму підготовки  6.030401 

Правознавство у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-

правовий коледж» покладена ідея ступеневої освіти, що реалізується через 

створення навчально-науково-виробничого комплексу. 

Коледж застосовує таку систему допрофесійної орієнтації молоді, 

основними напрямками якої стали: проведення Днів відкритих дверей; участь 

викладачів Коледжу в роботі Малої академії наук, у проведенні учнівських 

олімпіад, проведення ними занять у середніх загальноосвітніх навчально-

виховних закладах, насамперед, у Фінансово-правовому ліцеї м. Києва, 

засновником якого є Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-

правовий коледж»; виступи представників Коледжу у засобах масової 

інформації (преса, телебачення) та перед учнівською молоддю з метою 

ознайомлення її зі структурою Коледжу, його навчальним, науковим та 

громадським життям; випуск буклетів, календарів з інформацією про правила 

прийому; профорієнтаційна робота щодо залучення випускників шкіл на 

навчання в Коледжі; спеціальні дослідження професійних схильностей 

абітурієнтів, проведення всіх заходів виставково-ярмаркової діяльності; 

періодичні виставки, презентації. Щорічно з абітурієнтами та їх батьками 

організовуються зустрічі, на яких надається вичерпна інформація про Правила 

прийому до Коледжу. У 2018 році День відкритих дверей проходив 31 березня, 

серед гостей свята виступали декан юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка,  д.ю.н., професор Гриценко 

Іван Сергійович; проректор з науково-педагогічної роботи Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., професор Рожко 

Олександр Дмитрович; завідувач кафедри фінансів економічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., професор  

Лютий Ігор Олексійович; випускники минулих років і студенти різних курсів. 

Вище зазначені заходи з профорієнтаційної роботи дозволяють Коледжу 

щорічно здійснювати набори студентів на перші курси підготовки бакалаврів за 

напрямом підготовки 6.030401 Правознавство. 

За результатами перевірки журналів реєстрації заяв абітурієнтів напряму 

підготовки 6.030401 Правознавство конкурс за денною формою навчання у 

середньому становив 1,2 особи на місце за останні три роки. 

Формуванню контингенту студентів передує профорієнтаційна робота, 

план якої щорічно обговорюється на засіданні Вченої ради і затверджується 

директором Коледжу. Обговорюються питання про працевлаштування 

випускників, оприлюднюється інформація про щорічну потребу в бакалаврах 

напряму підготовки  6.030401 Правознавство.  
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Згідно з внутрішніми наказами Коледжу та відповідно до звітів 2-3 НК, 

книг видачі дипломів бакалавра у Коледжі наявні такі показники динаміки 

контингенту студентів:  

1) станом на 04.06.2018 року на денній формі навчання нараховується 98 

студентів та 161 студент заочної форми навчання за напрямом підготовки 

6.030401 Правознавство; 

2) за минулий 2016-2017 навчальний рік на підставі академічної 

неуспішності, порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього 

розпорядку або невиконання умов контракту було відраховано 2 студенти 

напряму підготовки 6.030401 Правознавство; 

3) випуск за 2016-2017 навчальний рік становить 47 бакалаврів за денною 

та 37 бакалаврів за заочною формами навчання напряму підготовки  6.030401 

Правознавство; 

4) у 2017 році на перший і третій курс напряму підготовки  6.030401 

Правознавство зараховано 65 студентів за денною та заочною формами 

навчання, що повністю відповідає ліцензійному обсягу. 

Щорічно проводиться аналіз недоліків, пов’язаних з попередніми 

вступними кампаніями, з метою поліпшення ситуації щодо збільшення 

конкурсів і виконання ліцензійного обсягу набору на перші курси.  

 

Висновок: експертна комісія констатує, що в Приватному вищому 

навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж» формування контингенту 

студентів освітнього ступеня бакалавр напряму підготовки 6.030401 

Правознавство галузі знань 0304 Право здійснюється за рахунок випускників 

середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів, а також абітурієнтів, 

які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста зі 

спеціальності 5.03040101 Правознавство (081 Право). 

 

3. Кадрове забезпечення освітнього процесу 

 

Експертна комісія перевірила кадрове забезпечення вказаного напряму 

підготовки на основі відповідних наказів Коледжу, особових справ, трудових 

книжок працівників і встановила наступне: 

- в цілому наявний якісний склад науково-педагогічного персоналу 

Коледжу дозволяє забезпечити виконання вимог щодо кадрового забезпечення 

підготовки фахівців на рівні державних вимог до акредитації напряму 

підготовки 6.030401 Правознавство. Так, частка науково-педагогічних 

працівників з науковими ступенями, які викладають лекційні години дисциплін 

навчального плану підготовки бакалавра та працюють у Коледжі за основним 

місцем роботи (% від кількості годин для кожного циклу дисциплін 

навчального плану), становить 79% (норматив 75%); 

- загальна кількість науково-педагогічного персоналу кафедр, які беруть 

участь у підготовці бакалаврів з напряму підготовки 6.030401 Правознавство, 
складається з 37 викладачів, з них штатних – 30 викладачів, що складає 81% від 
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загальної кількості викладацького складу, який працює у Коледжі. Якісний 

склад викладачів, задіяних в освітньому процесі підготовки бакалаврів напряму 

підготовки 6.030401 Правознавство, складається з 4-х докторів наук та 23-х 

кандидатів наук. 

До викладацької діяльності за сумісництвом та співпраці на кафедрах 

підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030401 Правознавство 

залучаються 7 науково-педагогічних працівників юридичного, економічного та 

філософського факультетів Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, а також викладачі Національного медичного університету 

імені О.О. Богомольця, що складає 19% від загальної кількості усіх викладачів, 

задіяних в освітньому процесі підготовки фахівців із заявленого напряму 

підготовки.  

Науково-педагогічний склад випускової кафедри правознавства, який 

бере участь у підготовці фахівців з напряму підготовки 6.030401 

Правознавство, складається з 11 викладачів, з них 9 викладачів працюють за 

основним місцем роботи, що складає 82% від їх загальної кількості. Якісний 

склад викладачів випускової кафедри правознавства є таким: доктори наук – 1 

(9%) за основним місцем роботи, кандидати наук – 9 (81%), з яких 7 (78%) 

штатні та 2 сумісники.  

За результатами перевірки встановлено, що викладачі випускової 

кафедри правознавства роблять вагомий внесок у розвиток інформаційної бази 

закладу по підготовці навчальних посібників, іншої методичної та наукової 

літератури в авторстві та співавторстві, основні серед яких: 

- Нормативно-правове забезпечення електронного документообігу при 

організації навчального процесу у коледжах як шлях до подолання дисфункцій 

права у правовому регулюванні. Службове право: витоки, сучасність та 

перспективи розвитку: колективна монографія / За заг. ред. Т.О. Коломоєць, 

В.К. Колпакова. Губанова Т.О. – Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 

2017. – С.5-16. 

- Алгоритм розвитку державного фінансового контролю в Україні. 

Методологія в праві. Серія «Про українське право»: колективна монографія: І. 

Безклубий, І. Гриценко, М. Козюбра та ін.; за заг. ред. І. Безклубого. – розд. IV, 

гл. 6, 6.3; – К.: Грамота, 2017. – С. 650-656. 

- Правова соціалізація юридичної освіти в Україні під час дії «transitional 

justice». Базове дослідження із застосування правосуддя перехідного періоду в 

Україні: колективна монографія: за заг. ред. А. П. Бущенка, М. М. Гнатовського 

/ Губанова Тамара Олексіївна – розд. 5, гл. 5.1; – К.: «РУМЕС», 2017. – С. 491-

496. 

- Правове забезпечення державного фінансового контролю в Україні: 

Монографія: Тамара Олексіївна Губанова. – Київ: Видавничий дім 

«Гельветика», 2017. 
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- Кримінальна відповідальність за катування в Україні та зарубіжних країн: 

навч. посіб./ Г.Н. Телесніцький. / за заг. ред. д.ю.н., проф. А.В. Савченка. – К.: 

Видавничий дім «Кондор», 2018. – 240 с. 

- Цивільне процесуальне право України: Підручник/ М.М. Ясинок, М.П. 

Курило, О.В. Кіріяк, О.О. Кармаза, Я.Я. Мельник та ін.; За заг. ред. д.ю.н., 

професора М.М. Ясинка. – К.: Алерта, 2016. – 576с. 

- Фінансове право (у запитаннях і відповідях): навчальний посібник / О.О. 

Бригінець, Л.М. Касьяненко, Ю.І. Аністратенко та ін.; за заг. ред. д.ю.н., 

професора Л.М. Касьяненко. – 2014. – 318 с. 

- Правове регулювання фінансової безпеки України: монографія / О.О. 

Бригінець. – 2016. – 362 с. 

- Актуальні питання прикладної цивілістики: сімейне, трудове, земельне 

та житлове право. Науково-практичний посібник: Гетманцев О.В., Мельник 

Я.Я. та інш.; [за заг. ред. д.ю.н. професора М.М. Ясинка]. – К.: Алерта, 2016. – 

450 с. 

- Актуальні питання прикладної цивілістики у сфері складання 

процесуальних документів. Науково-практичний посібник: Кіріяк О.В., 

Кондратєва Л.А., Паскар О.Л., Шадура Д.М., Завальний В.М., Мельник Я.Я. та 

інш.; [за загальною редакцією д.ю.н. М.М. Ясинка]. Ч.1. – К.: Алерта, 2016. – 

814с.   

- Особливості дії цивільних процесуальних обов’язків в Цивільному 

процесуальному праві України: Монографія: М.Б. Мельник, Я.Я. Мельник, 

М.М. Ясинок [за загальною редакцією д.ю.н., професора М.М.Ясинка]. К.: 

Алерта, 2014. – 336с. 

Випускову кафедру правознавства очолює досвідчений педагог, доктор 

юридичних наук Бригінець Олександр Олексійович, автор понад 100 наукових 

праць, монографій, навчально-методичних розробок. Освіта вища юридична, у 

2008 році закінчив юридичний факультет Національного університету 

державної податкової служби України й отримав кваліфікацію магістра права. З 

2008 року працював на посаді асистента адміністративного та фінансового 

права Національного університету державної податкової служби України. У 

період з 2008 по 2011 рік навчався в аспірантурі Національного університету 

державної податкової служби України, з 2011 року активно займається 

науково-педагогічною діяльністю: працює на посадах асистента, старшого 

викладача, доцента та професора кафедри фінансового права Університету 

державної фіскальної служби України, завідувача та професора кафедри 

публічно-правових дисциплін Київського міжнародного університету. У 2017 

році отримав науковий ступінь  доктора юридичних наук. Брав участь у більш 

ніж 50 наукових та науково-практичних конференціях різного рівня. 

На випусковій кафедрі правознавства також працюють досвідчені 

викладачі юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка та інших закладів вищої освіти. 

Це, насамперед, високодосвідчені викладачі відповідних кафедр 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.ю.н. Чехович 
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Тетяна Валеріївна і к.ю.н. Сахарук Ірина Сергіївна, що складає 18% від 

загальної кількості викладачів випускової кафедри правознавства, задіяних у 

освітньому процесі підготовки бакалаврів за напрямом 6.030401 Правознавство. 

Функціональна діяльність кафедри правознавства знаходиться на 

належному рівні, чітко ведеться облік всієї навчальної документації, засідання 

проводяться відповідно до встановленого регламенту, про що свідчать журнали 

протоколів. Також проводиться постійний контроль виконання навчального 

плану, поновлення та поповнення методичного забезпечення освітнього 

процесу. По всіх дисциплінах підготовлені робочі програми навчальних 

дисциплін, методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів, плани 

семінарських занять, плани підсумкового контролю, питання до підсумкового 

контролю, тестові завдання, програми практик, методичні рекомендації щодо 

написання курсових робіт та складання кваліфікаційного іспиту. 

Експертна комісія підтверджує виконання вимог щодо підвищення 

кваліфікації науково-педагогічного складу Коледжу, який забезпечує 

підготовку бакалаврів з напряму підготовки 6.030401 Правознавство. Загальна 

частка викладачів, які пройшли підвищення кваліфікації, становить 100%. 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Коледжу 

здійснюється згідно із затвердженими планами та у відповідності до чинного 

нормативу – не менше, ніж раз на 5 років у провідних закладах вищої освіти 

України, зокрема, на базі Інституту післядипломної освіти Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  

Звіти викладачів про результати підвищення кваліфікації розглядаються 

та обговорюються на засіданнях кафедр з метою подальшого впровадження в 

освітній процес передового досвіду, новітніх освітніх технологій, підвищення 

рівня практичної підготовки майбутніх фахівців з напряму підготовки 6.030401 

Правознавство. 

 

Висновок: експертна комісія констатує, що кадровий склад науково-

педагогічного персоналу кафедр Приватного вищого навчального закладу 

«Фінансово-правовий коледж» забезпечує підготовку бакалаврів за напрямом 

підготовки 6.030401 Правознавство, їх наукова та педагогічна кваліфікація 

відповідає рівню акредитаційних вимог. План підвищення кваліфікації науково-

педагогічного персоналу Коледжу виконується у повному обсязі. Матеріали 

стажування використовуються у освітньому процесі. 

 

4. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу  

 

Експертна комісія підтверджує, що матеріально-технічне забезпечення 

Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» 

відповідає потребам підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030401 

Правознавство за денною та заочною формами навчання. 

Проведення освітнього процесу здійснюється у навчальному корпусі за 

адресою: вул. Пітерська, 5-А (Договір оренди № 09/374 та Додатковий договір 
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оренди №1583-1 терміном дії з 25.05.2017р. по 23.05.2020р.). На розгляд комісії 

були подані оригінали зазначених документів. 

Матеріально-технічна база Коледжу відповідає потребам освітнього 

процесу. Загальна площа для забезпечення підготовки бакалаврів напряму 

підготовки 6.030401 Правознавство складає 2051,4 кв.м, що на одного студента 

складає 11,3 кв.м.  

Укладені договори оренди спортивної зали та спортивного майданчику з 

ДФСК «Локомотив» (Договір №2 від 01.04.2017р.) для проведення занять з 

дисципліни «Фізичне виховання». 

Для проведення урочистих подій (посвяти у першокурсники, вручення 

дипломів випускникам, відзначення Дня Коледжу тощо) та організації науково-

практичних конференцій, круглих столів також укладено договори оренди 

концертної зали  ККПНЗ «Київський міський будинок вчителя» за адресою вул. 

Володимирська 57 (Договір № 29/17 від 01.08.2017р.) та конференц-зали 

Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка за адресою вул. Васильківська, 36 (Договір № 29/6-17 від 

03.07.2017р). 

Для обладнання аудиторій Коледжу у 2016-2017 роках придбано меблі 

загальною вартістю 49367,00 грн. (сорок девять тисяч триста шістдесят сім грн. 

00 коп.), а також аудиторні столи, шафи, стенди, комп’ютерні та 

телевідеосистеми, інтерактивні дошки. Проведені ремонтні роботи в усіх 

навчальних аудиторіях, адміністративних приміщеннях тощо. В холах, 

коридорах встановлена система відео спостереження з можливістю контролю 

служби безпеки Коледжу. 

Освітній процес підготовки бакалаврів проводиться у 5 лекційних 

аудиторіях, 5 спеціалізованих кабінетах та забезпечений сучасними технічними 

засобами, а також необхідними технічними приладами, які включають: 

графопроектори, принтери НР 690С; НР 1100; НР 5L; термопринтери Датекс; 

сканер Mastek 1200; проектор для показу відео та комп’ютерної інформації 

LatePro 210F; телевізори Panasonic; цифрові відеокамери та фотоапарати; 

диктофон; проектор Орtoma С2Е. Кожен з комп’ютерних класів має локальну 

мережу з виходом до мережі Інтернет.  

Керівництво Коледжу найближчим часом планує удосконалення 

комп’ютерної системи Коледжу та оновлення комп’ютерного парку за 

допомогою сучасних комп’ютерних моделей. 

Для проведення занять з навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні 

технології» використовуються комп’ютери, серед яких:  Asus K50I;  Acer Aspire 

e 15; Everest Home; Office 1030 та інші. 

На 2018-2019 навчальний рік заплановано проведення подальшої 

комп’ютеризації навчальних дисциплін та впровадження в освітній процес 

сучасного програмного забезпечення та тренінгових технологій. 

До послуг студентів бібліотека Коледжу з читальним залом на 28 

посадкових місць з підключенням до мережі Інтернет. 
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Власний бібліотечний фонд складається з примірників найсучаснішої наукової, 

навчальної та навчально-методичної літератури, кількість яких перевищила 

10000 примірників, зокрема: 6932 примірники складають фонд навчальної 

літератури, 951 примірник – наукова література, 40 – фахові періодичні 

видання. 

Приміщення (навчальні, навчально-виробничі, спортивні, побутові, 

службові) відповідають санітарним нормам і правилам, а також державним 

будівельним нормам. 

Експертна комісія зазначає відповідність розвитку соціальної сфери 

Коледжу встановленим вимогам.  

Адміністрація Коледжу постійно збільшує фінансування соціальної 

сфери, що дозволяє послідовно вводити в експлуатацію та утримувати нові 

соціальні та побутові об’єкти, які покращують умови навчання та дозвілля 

студентів. Також здійснено дизайнерський ландшафт паркової зони, прилеглої 

до навчального корпусу території. 

Усі іногородні студенти, що потребують житла, забезпечені гуртожитком, 

який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ніжинська, 29. 

Медичне обслуговування учасників освітнього процесу здійснюється 

фахівцями медичного пункту, де студенти можуть отримати необхідну 

допомогу та прийняти фізіотерапевтичні процедури. До послуг студентів та 

викладачів функціонують два гардероби. 

Відпочинок студентів організовується культурно-мистецьким центром 

«Арт-Студія», в якому задіяні талановиті студенти, видається студентська 

газета Коледжу «Студент ІНФОРМ» тиражем 300 примірників. 

Висновок: експертна комісія вважає, що стан матеріально-технічного 

забезпечення кафедр Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-

правовий коледж» дозволяє здійснювати підготовку бакалаврів за денною та 

заочною формою навчання за галуззю знань 0304 Право, за напрямом 

підготовки 6.030401 Правознавство на рівні акредитаційних вимог. 

 

5. Організаційне та навчально-методичне забезпечення  

освітнього процесу 
 

Навчально-методичне та організаційне забезпечення освітнього процесу в 

Коледжі здійснюється у відповідності до Закону України «Про вищу освіту», 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Статуту 

Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж». 

Підготовка бакалаврів за денною та заочною формою навчання з напряму 

підготовки 6.030401 Правознавство здійснюється згідно з освітньо-

кваліфікаційною характеристикою, освітньо-професійною програмою, 

навчальним планом і навчальними програмами дисциплін. 

ОПП, ОКХ (варіативні компоненти) та навчальний план затверджені у 

порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Навчальний 

план підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030401 Правознавство 
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містить цикл дисциплін професійної та практичної підготовки (нормативна та 

варіативна частини). Перелік дисциплін, які включено до навчального плану, 

забезпечує формування інструментальних, міжособистісних, системних і 

спеціальних компетенцій бакалаврів з права.  

Розроблена освітня програма підготовки фахівців за спеціальністю 081 

Право, набір за якою здійснюється з 2016 року. 

Освітня  програма визначається  як  узгоджений  комплекс  видів 

освітньої  діяльності,  що  розроблений  та  організований  для  досягнення 

навчальних цілей упродовж певного тривалого і безперервного часу.  

Освітня програма для підготовки здобувачів вищої освіти на першому 

освітньому рівні за спеціальністю 081 Право містить обсяг кредитів ECTS, 

необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти і становить 240 

кредитів; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки 

здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; 

форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 

Освітня програма розроблена членами проектної групи у складі: 

Бригінець О.О., доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

правознавства, керівник проектної групи; Губанова Т.О., кандидат юридичних 

наук, викладач кафедри загальноюридичних дисциплін, директор Коледжу; 

Мельник Я.Я., кандидат юридичних наук, викладач кафедри правознавства; 

Телесніцький Г.Н., кандидат юридичних наук, викладач кафедри правознавства. 

Крім того, випусковою кафедрою правознавства та Вченою радою 

Коледжу (Протокол № 08 від 15 листопада 2015 року) відповідно до освітньої 

програми розроблено навчальний план  підготовки здобувачів вищої освіти на 

першому освітньому рівні за спеціальністю 081 Право та пояснювальну записку 

до нього. 

Освітня діяльність з підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 

6.030401 Правознавство у Коледжі здійснюється у повній відповідності до 

навчальних планів та графіків освітнього процесу. 

За результатами перевірки встановлено, що навчальні плани підготовки 

бакалаврів галузі знань 0304 Право напряму підготовки  6.030401 

Правознавство розроблено відповідно до чинної освітньо-професійної 

програми. Навчальний план складається з блоку нормативних навчальних 

дисциплін, дисциплін за вибором навчального закладу та вільного вибору 

студента. Навчальний план виконується вчасно і в повному обсязі. 

З метою забезпечення засвоєння студентами матеріалу з навчальних 

дисциплін у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, у Коледжі 

організовано на належному рівні самостійну та індивідуальну роботу студентів. 

За навчальними планами 60% навчального часу студента денної форми 

навчання становлять аудиторні заняття і 40% - самостійна робота. 

Експертна комісія за результатами перевірки індивідуальних навчальних 

планів студентів підтверджує виконання навчальних планів підготовки фахівців 

освітнього ступеня бакалавр за напрямом підготовки 6.030401 Правознавство. 
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Навчально-методичне забезпечення дисциплін напряму підготовки 

6.030401 Правознавство відповідає встановленим вимогам та складає 100%. 

Кожна дисципліна забезпечена комплектом навчально-методичних матеріалів, 

які відповідно до Положення «Про організацію освітнього процесу» 

включають: навчальні програми, робочі програми навчальних дисциплін, 

методичні рекомендації та плани до проведення практичних (семінарських) 

занять, методичні розробки занять з використанням нових форм та методів 

навчання, в т.ч. з використанням інформаційних технологій, методичні 

рекомендації до виконання завдань індивідуальної і самостійної роботи. 

Випусковою кафедрою правознавства розроблений пакет комплексних 

контрольних робіт (ККР), який становить систему завдань, запитань, тестів з 

основних фахових дисциплін навчального плану. ККР дозволяють комплексно 

перевірити досягнутий рівень підготовки студентів за напрямом підготовки 

6.030401 Правознавство та оцінити їх спроможність самостійно розв’язувати 

виробничі задачі відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики, що 

вимагає застосування набутих знань, умінь, практичних навичок. 

З усіх навчальних дисциплін підготовлені навчально-методичні 

комплекси, навчальний контент, зокрема, конспекти лекцій, наочні навчальні 

посібники (слайди, опорні схеми й таблиці). 

Створені електронні варіанти навчально-методичного забезпечення через 

інформаційну базу та веб-сайт Коледжу www.fpk.in.ua. 

З метою оптимального поєднання теоретичної та практичної складових 

освітнього процесу кафедрами розроблені та використовуються виробничі 

ситуації, ділові ігри, кейс-методи тощо. 

Навчальним планом підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 

6.030401 Правознавство передбачено виконання курсових робіт з навчальних 

дисциплін «Конституційне право» та «Господарське право». Розроблена 

тематика курсових робіт є актуальною, розглянута та схвалена на засіданні 

кафедри. Розроблені методичні рекомендації щодо написання курсових робіт.  

Організація і проведення практики здійснюється на основі наскрізної 

програми з практики та робочих програм відповідних видів практики, 

затверджених директором Коледжу та погоджених з керівниками баз практик, з 

якими укладені відповідні договори. Відповідно до укладених договорів 

студенти проходять практику в: 

1) Солом'янській районній в м. Києві державній адміністрації; 

2) Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації; 

3) Територіальному управлінні Державної судової адміністрації України в 

місті Києві; 

4) Вінницькому міському суді; 

5) Головному територіальному управлінні юстиції міста Києва; 

6) Прокуратурі Деснянського району міста Києва; 

7) Апеляційному суді Київської області; 

8) Окружному адміністративному суді міста Києва. 

 

http://www.fpk.in.ua/
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Програми практичної підготовки надають можливість сформувати у 

студентів практичні навички професійної діяльності в інститутах, установах і 

організаціях. Терміни проведення практик визначені навчальним планом.  

Порядок та процедура проходження практик та звітування за її 

результатами регламентуються відповідними методичними вказівками та 

рекомендаціями, вся документація знаходиться у належному стані, узгоджена 

та затверджена у встановленому порядку. 

Перед направленням на практику студент проходить інструктаж щодо 

порядку проходження практики, дотримання техніки безпеки, внутрішнього 

розпорядку, отримує програму практики, індивідуальні завдання. 

Викладачами Коледжу розроблені методичні рекомендації для загального 

керівництва практикою. Результати практики обговорюються на засіданні 

Вченої ради, на конференціях за участі представників установ, студентів 

молодших курсів, на засіданнях кафедр, організовуються виставки кращих 

звітів практик. 

На завершальному етапі навчання для студентів проводиться 

комплексний державний іспит з права, який включає завдання з двох 

нормативних дисциплін, а саме: «Цивільне право»; «Фінансове право». 

Присвоєння кваліфікації здійснює Екзаменаційна комісія.  

Крім того, на розгляд експертної комісії подано засоби діагностики якості 

вищої освіти галузі знань 0304 Право напряму підготовки 6.030401 

Правознавство, що погоджені з науково-методичною комісією з права 

Міністерства освіти і науки України. 

Зміст системи контролю становить оцінювання знань і вмінь студентів 

під час складання іспитів і диференційованих заліків за 100-бальною шкалою. 

При цьому оцінка в межах 45-59 балів відповідає рівню традиційної оцінки 

«незадовільно», 60-74 балів – «задовільно», 75-89 балів – «добре», 90-100 балів 

– «відмінно». Засоби діагностики якості вищої освіти відповідають вимогам 

стандарту вищої освіти, освітньо-професійній програмі та освітньо-

кваліфікаційній характеристиці. 

Інформаційне забезпечення підготовки бакалаврів за напрямом 

підготовки 6.030401 Правознавство знаходиться на достатньому рівні.  

У Коледжі працює бібліотека, яка в повній мірі забезпечена відповідною 

навчальною та навчально-методичною літературою.  

Велика увага приділяється формуванню електронних інформаційних 

ресурсів бібліотеки (навчальні посібники, конспекти лекцій, навчально-наочні 

посібники, збірники ситуаційних завдань тощо). Електронна бібліотека 

систематично поповнюється новими надходженнями.  

Належна увага приділяється комплектуванню фахових періодичних 

видань, які відповідають потребам напряму підготовки 6.030401 Правознавство, 

таких як: «Бюлетень законодавства і юридичної практики», «Право України», 

«Вісник податкової служби України», «Право і практика», «Судова практика», 

«Цивільне судочинство. Судова практика у цивільних справах», «Юридична 

практика», «Адміністративне судочинство» та ін. 
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Постійно поширюється номенклатура бібліотечних послуг, підвищується 

їх якість на основі нових інформаційних технологій, комп’ютеризації 

інформаційно-бібліотечних процесів, зокрема, комплектування бібліотечного 

фонду, обробка документів, складання аналітичних описів. З метою якісного і 

оперативного бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів 

бібліотеки створено робочі місця для роботи з електронною базою даних. 

Накопичуються в електронному вигляді повнотекстові колекції видань 

Коледжу та розміщується на його сервері відповідна інформація, успішно 

продовжується комплектування бібліотечного фонду електронними 

підручниками та навчально-методичними посібниками, електронними версіями 

періодичних видань. 

Кафедрами щорічно проводяться тематичні тижні. Перелік заходів 

включає відкриті заняття, конкурси "Кращий за професією", науково-

теоретичні конференції, вікторини, тематичні вечори, зустрічі з відомими 

юристами та працівниками органів державної влади. 

 

Висновок: експертна комісія констатує, що стан організаційного, 

навчально-методичного та інформаційного забезпечення підготовки 

бакалаврів за денною та заочною формами навчання за галуззю знань 0304 

Право за напрямом підготовки 6.030401 Правознавство відповідає рівню 

акредитаційних вимог.  

 

6. Наукова діяльність 

 

Підготовка бакалаврів з напряму підготовки  6.030401 Правознавство 

передбачає формування у майбутніх фахівців наукового світогляду і сучасного 

підходу до вирішення фахових завдань. Зазначене відбувається на основі 

організації викладачами Коледжу науково-дослідної роботи студентів, що 

передбачає виконання ними наукових досліджень у межах тем курсових робіт, 

участі в роботі Наукового товариства студентів, здійснення доповідей на 

наукових та науково-практичних конференціях різного рівня, підготовки та 

опублікування тез доповідей та наукових статей.  

Так, у 2017-2018 навчальному році в Коледжі діють 4 наукових гуртки. 

Під керівництвом компетентних педагогів студенти працюють над актуальними 

проблемами, експериментально перевіряють дієвість інноваційних освітніх 

технологій в умовах закладів освіти міста Києва, вдосконалюють власний 

творчий потенціал.  

Крім того, студенти за напрямом підготовки 6.030401 Правознавство 

беруть участь в олімпіадах різних рівнів, займаючи призові місця. За 2017-2018 

навчальний рік 48 студентів напряму підготовки 6.030401 Правознавство взяли 

участь у таких конференціях та круглих столах: Міжнародній практичній 

конференції на тему «Актуальні питання державотворення в Україні очима 

молодих учених» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, І Міжнародній науково-практичній конференції «Українське право й 
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законодавство за доби Української революції (1917-1921 рр.)», Круглому столі 

на тему «Концепція та методологія історії українського права», присвяченому 

пам’яті професора О.О. Шевченка та інших. 

Щорічно проводиться студентська олімпіада юридичного факультету, 

учасники якої мають змогу перевірити свої знання з різних галузей права та 

окремих навчальних дисциплін, а саме: теорії держави і права, історії держави і 

права зарубіжних країн, історії держави і права України, адміністративного 

права, юридичної деонтології, цивільного права і процесу, господарського 

права і процесу, кримінального права, кримінального процесу, основ судових та 

правоохоронних органів, права соціального захисту. Перевірку робіт 

здійснювало журі з науково-педагогічного складу Коледжу. За результатами 

перевірки робіт визначено переможців: Ердакій Михайло, Морозова Марія, 

Бондарчук Юлія, Луцюк Анастасія, Пономарчук Катерина, Кравченко Ніна, 

Лисюк Ярослав, Носова Олена, Димніч Антон, Бурлай Сергій. 

У  жовтні 2017 року команда студентів юридичного факультету «Лицарі 

правосуддя» (Шаповал Микита, Яхно Денис, Костюченко Дмитро, Вечер 

Дмитро) посіла друге місце у змаганнях «Модель  Міжнародного Суду ООН» в 

Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

У 2017 році відбулася Перша науково-практична студентська 

конференція «Актуальні проблеми права та економіки: сучасність, перспективи 

розвитку», організована Коледжем. Актуальність теми конференції підтвердила 

велика кількість її учасників – студентів різних курсів економічного та 

юридичного факультетів Коледжу. У листопаді 2017 року Коледж став одним із 

організаторів Міжнародного Круглого столу на базі юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка на тему: 

«Реформування вищої правової освіти в Україні». У роботі Круглого столу 

взяли участь студенти, магістранти, аспіранти, здобувачі, викладачі права, 

практикуючі юристи. Також, активну участь в обговоренні дискусійних питань 

брали студенти юридичного факультету Фінансово-правового коледжу. 

Також, у листопаді 2017 року відбулася зустріч з Джимом Дейвідсом,  

доктором права, доктором  філософії, професором Ріджинського університету 

(США). Зустріч на тему «Юридична освіта в США та в Україні» пройшла у 

форматі жвавої дискусії.  

У 2018 році відбулась Друга студентська науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми права та економіки: сучасність, перспективи розвитку», 

організована Фінансово-правовим коледжем. 

Спостерігається позитивна динаміка щодо публікацій студентських 

наукових робіт. Так, за 2017 рік студентами опубліковано 26 наукових статей та 

78 тез на наукових конференціях, з них самостійно – 34, решта – у 

співавторстві.  

У Коледжі є інформаційний куточок студентської науково-дослідної 

роботи, який включає в себе інформацію про наукові гуртки та періодичність їх 

засідань, про конференції та олімпіади, наукові здобутки студентів. 
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За останні 3 роки захистили кандидатські дисертації 5 штатних 

викладачів Коледжу, які забезпечують освітній процес напряму підготовки 

6.030401 Правознавство: к.ю.н. Задніпряна М.Ю., к.ю.н.  Макогонюк Ю.Ю., 

к.ю.н. Сюйва І.С., к.ю.н. Біцай А.В., к.е.н. Мельник В.В. Отримали науковий 

ступінь доктора наук: завідувач кафедри правознавства Бригінець О.О., 

завідувач кафедри фінансів і кредиту Лисенок О.В. Викладач кафедри 

загальноюридичних дисциплін Алексеєнко О.П. навчається в аспірантурі 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка.  

Продовжують здійснювати дослідження з індивідуальної тематики в 

галузі права директор Коледжу Губанова Т.О. (докторант Державного вищого 

навчального закладу «Ужгородський національний університет») та заступник 

директора з наукової роботи Коледжу Мельник Я.Я. (докторант Інституту 

законодавства Верховної Ради України).  

Також викладачами самостійно та у співавторстві підготовлені статті, 

розміщені у науковометричних базах Index Copernicus та Scopus: 

Socio-economic and legal aspects of environ mental crime in Ukraine / T. 

Hubanova, O. Yara, M. Deineha // Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 3 (2017) 

No. 5, p. 109–115. 

Legal regulation of European Commission assistance within TAIEX, which 

provided with a view to bringing Ukrainian legislation closer to European Union law 

(acquis communautaire) in the field of public service / T. Hubanova, O.  Hubanov,  

O. Yara //  Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 4 (2018) No. 1, p. 123–128. 

Improvement of the activities of state authorities of Ukraine, which are 

responsible for adapting national legislation to EU legislation in the field of public 

service / T. Hubanova, O. Hubanov, O. Yara //Baltic Journal of Economic Studies, 

Vol. 4 (2018) No. 2, p. 17–21. 

Правовые особенности функционирования и развития безопасности 

государства / А.А. Бригинец, А.В. Бригинец // Международный научно-

практический правовой журнал «Legea si Viata». – 2016. – № 12/3 (300). – С. 15-

18. 

Правовое обеспечение бюджетной безопасности государства как 

структурного элемента финансовой безопасности государства / А.А. Бригинец 

// Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata». – 

2016. – № 11/2 (299). – С. 9-12. 

Загалом відповідно до плану розвитку закладу вищої освіти, щорічних 

тематичних планів науково-дослідної роботи Коледжу наукова діяльність 

передбачає ефективне використання потенціалу кафедр для проведення 

досліджень з суспільно-політичних, педагогічних, юридичних та управлінських 

проблем, а також підвищення якості підготовки бакалаврів шляхом активного 

використання результатів наукових досліджень в освітньому процесі, широкого 

залучення студентів до їх виконання. 

Наукові дослідження здійснюються науково-педагогічним колективом за 

планами, затвердженими Вченою радою. 
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На засіданнях кафедр та Вченої ради Коледжу питання про стан 

студентської науки розглядаються один раз на семестр. Визначаються основні 

напрямки діяльності, проблеми та шляхи їх подолання. 

 

Висновок: експертна комісія вважає, що організація наукової роботи у 

Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж» 

сприяє підвищенню якості підготовки бакалаврів з напряму підготовки  

6.030401 Правознавство галузі знань 0304 Право.  

 

7. Якість підготовки та працевлаштування випускників 

 

Результати освітньої діяльності підготовки бакалаврів за напрямом 

підготовки 6.030401 Правознавство визначались на основі порівняння 

результатів самоаналізу та результатів написання студентами комплексних 

контрольних робіт, які були проведені експертною комісією. 

Комплексні контрольні роботи були розроблені викладачами Коледжу з 

циклу дисциплін навчального плану, затверджених у встановленому порядку. 

Рівень підготовки фахівців оцінювався відповідно до затверджених критеріїв. 

Результати акредитаційної експертизи в цілому підтвердили результати 

самоаналізу. Експертна комісія відзначає, що студенти засвоїли теоретичний 

матеріал і набули практичних навичок для вирішення професійних завдань.  

Рівень знань за показником абсолютної успішності студентів денної 

форми навчання ІІ курсу під час самоаналізу та під час експертної оцінки склав 

90%, показник якісної успішності – 62% (розбіжності немає). 

Показник абсолютної успішності студентів денної форми навчання ІІІ 

курсу під час самоаналізу та експертної оцінки склав 96%, показник якісної 

успішності під час самоаналізу – 65%, під час експертної оцінки – 63% 

(розбіжність складає -2%).  

Показник абсолютної успішності студентів денної форми навчання ІV 

курсу під час самоаналізу та експертної оцінки склав 96%, показник якісної 

успішності під час самоаналізу – 61%, під час експертної оцінки – 58% 

(розбіжність складає -3%). 

Рівень знань за показником абсолютної успішності студентів заочної 

форми навчання ІІ курсу під час самоаналізу та під час експертної оцінки склав 

89%, показник якісної успішності під час самоаналізу – 58%, під час експертної 

оцінки – 56% (розбіжність складає -2%). 

Показник абсолютної успішності студентів заочної форми навчання ІІІ 

курсу під час самоаналізу та експертної оцінки склав 90%, показник якісної 

успішності під час самоаналізу – 56%, під час експертної оцінки – 55% 

(розбіжність складає -1%).  

Показник абсолютної успішності студентів заочної форми навчання ІV 

курсу під час самоаналізу та експертної оцінки склав 92%, показник якісної 

успішності під час самоаналізу – 60%, під час експертної оцінки – 57% 

(розбіжність складає -3%). 
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Показник абсолютної успішності студентів заочної форми навчання V 

курсу під час самоаналізу та експертної оцінки склав 90%, показник якісної 

успішності під час самоаналізу – 58%, під час експертної оцінки – 58% 

(розбіжності немає). 

Аналіз підсумків контрольних робіт показав, що всі студенти засвоїли 

програмний матеріал, потрібний для оволодіння спеціальними знаннями; мають 

хороші навички користування комп’ютерною технікою; розуміють суть 

юридичних явищ та процесів. 

Разом з тим не всі студенти вміють узагальнювати матеріал, робити 

висновки, аналізувати реальні процеси, пов'язувати відповіді з практикою; 

допускають граматичні та стилістичні помилки, неохайність при оформленні 

завдань. 

Експертною комісією вибірково перевірено 10 (17%) курсових робіт з  

фахової спрямованості та 10 (17%) звітів про виробничу практику. Аналіз 

курсових робіт з фахової спрямованості дозволяє констатувати, що всі роботи 

виконані з достатнім ступенем повноти, відповідають переліку тем, які 

наведено в методичних рекомендаціях щодо виконання курсової роботи. Аналіз 

звітів про виробничу практику показав, що в цілому вони відповідають 

встановленим вимогам. Перевірені звіти є самостійними дослідженнями та 

спрямовані на поглиблення теоретичних знань випускників, адаптацію цих 

знань до сучасних проблем права.  

Зведені показники контролю, зведена відомість результатів виконання 

курсових робіт та зведена відомість результатів захисту звітів з практики 

наведені в Додатку 1. 

Здійснений аналіз щодо працевлаштування випускників напряму 

підготовки 6.030401 Правознавство показав, що фахівці такого освітньо-

кваліфікаційного рівня мають попит не на ринку праці, а у закладах вищої освіти, 

що здійснюють підготовку за освітнім ступенем магістра з метою продовження 

навчання (92%).  

Згідно з Правилами прийому Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка випускники Коледжу, які здобули освітній ступінь 

бакалавра за напрямом підготовки 6.030401 Правознавство та отримали 

диплом, можуть бути зараховані на юридичний факультет Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка для здобуття освітнього 

ступеня магістра за умови складання єдиного фахового вступного 

випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей та 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови за технологією зовнішнього 

незалежного оцінювання. Крім того, бакалаври мають право на 

працевлаштування за посадами, вказаними в освітньо-кваліфікаційній 

характеристиці підготовки бакалавра. 

До Коледжу надходять замовлення від міських, районних, обласних 

державних адміністрацій про направлення на роботу випускників напряму 

підготовки 6.030401 Правознавство у відділи та управління державних 
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адміністрацій, а також від об'єднань, підприємств, організацій, комерційних 

структур. 

 

Висновок: експертна комісія вважає, що аналіз якості успішності 

фахівців  освітнього ступеня бакалавр напряму підготовки  6.030401 

Правознавство галузі знань 0304 Право у Приватному вищому навчальному 

закладі «Фінансово-правовий коледж» свідчить про її відповідність вимогам 

Міністерства освіти і науки України. 

 

8. Перелік зауважень контролюючих органів та заходи щодо їх 

усунення 

 

Експертною комісією, призначеною Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 10.06.2015 року №1416л, було проведено експертне оцінювання 

відповідності освітньої діяльності Коледжу державним вимогам щодо 

акредитації напряму підготовки 6.030401 Правознавство та висловлені деякі 

рекомендації, які б дозволили значно підвищити ефективність освітньої 

діяльності навчального закладу із заявленого напряму підготовки. 

На підставі матеріалів, поданих у 2015 році Коледжем та проведеної 

перевірки, експертна комісія під час проходження останньої чергової 

акредитації надала рекомендації щодо подальшого вдосконалення освітньої 

діяльності Коледжу з підготовки фахівців з галузі знань 0304 Право, напряму 

підготовки 6.030401 Правознавство та висловила наступні зауваження й 

пропозиції: 

1. Продовжити роботу з впровадження в навчальний процес Коледжу 

сучасного програмного забезпечення та тренінгових технологій з метою 

удосконалення підготовки фахівців. 

2. Продовжити роботу з поновлення комп’ютерного парку, орієнтуючись 

на створення спеціалізованого комп’ютерного класу на випусковій кафедрі 

правознавства. 

3. Випусковій кафедрі сприяти захисту докторських та кандидатських 

дисертацій викладачами кафедр. 

4. Науково-педагогічним працівникам, що забезпечують навчальний 

процес напряму підготовки 6.030401 Правознавство, продовжити та 

активізувати роботу з підготовки сучасних навчальних посібників і 

підручників. 

5. Випусковій кафедрі правознавства посилити наукову роботу студентів. 

Висловлені зауваження спрямовані на подальше підвищення якості 

підготовки фахівців. 

На черговому засіданні Вченої ради Коледжу (Протокол № 7/15 від 26 

червня 2015 року) було обговорено рекомендації експертної акредитаційної 

комісії, згідно з якими було затверджено план заходів щодо їх реалізації.  
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На момент проведення акредитаційної експертизи 2018 року комісією 

встановлено виконання зазначених рекомендацій, про що викладено у 

попередніх пунктах експертних висновків. 

 

9. Зауваження, що були зроблені під час попередньої експертизи 

поданих до МОН акредитаційних матеріалів 

 

За результатами попередньої експертизи акредитаційних матеріалів 

експертом Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з 

питань якості освіти» виявлено наступні недоліки: 

1. Відсутня інформація про навчальний контент згідно з Додатком 5.1 

Ліцензійних умов Постанови КМУ від 30.12.2015 р. № 1187. 

2. Відсутній строк дії угод про проходження практики. 

3. Відсутня інформація про наявність бібліотеки згідно з Додатком 6.1 

Ліцензійних умов Постанови КМУ від 30.12.2015 р. № 1187. 

4. Відсутня інформація про соціальну інфраструктуру згідно з Додатком 

4.5 Ліцензійних умов Постанови КМУ від 30.12.2015 р. № 1187. 

5. Відсутня інформація про наукову та професійну активність викладачів  

(Додаток 3.3, Додаток 12 Ліцензійних умов Постанови КМУ від 30.12.2015 р. 

№1187). 

6. Відсутні кадрові вимоги (додаток 12), технологічні вимоги щодо 

матеріально-технічного (додаток 13), навчально-методичного (додаток 14) та 

інформаційного забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти. 

Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж» 

зазначає, що акредитаційну справу підготовлено 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 і вищих професійних училищах». 

На усунення виявлених експертом недоліків Коледжем у Додатку 2 до 

цих експертних висновків додано таблиці та матеріали відповідно до форм 

Ліцензійних умов, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 

30.12.2015 року № 1187.  

На підставі зазначених матеріалів, експертна комісія зробила висновок 

про повне усунення недоліків, виявлених за результатами попередньої 

експертизи акредитаційних матеріалів. 

 

10. Загальні висновки та пропозиції 

 

Аналіз акредитаційної справи та робота експертної комісії безпосередньо 

у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж» 

дозволяє зробити висновок:  

- про відповідність поданих в акредитаційній справі установчих 

документів, які підтверджують право Приватного вищого навчального закладу  
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Таблиця 2 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

відповідності стану забезпечення навчального закладу ліцензійним умовам та 

акредитаційним вимогам надання освітніх послуг з галузі знань 0304 Право 

напряму підготовки 6.030401 Правознавство за освітнім ступенем бакалавр у 

Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж» 

 

Назва показника (нормативу) 

Значення показника 

(нормативу) за                                                                  

освітнім ступенем бакалавр 

Норматив Фактично 
Відхилен

ня 

1 2 3 4 

1. Загальні вимоги 

1.1.  Концепція діяльності за заявленим 

напрямом (спеціальністю), погоджена з Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласною, Київською, Севастопольською 

міськими державними адміністраціями 

+ + - 

1.2.  Заявлений ліцензований обсяг (денна 

форма навчання / заочна форма навчання 
 100 / 60 - 

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленого напряму  

2.1. Частка науково-педагогічних працівників з 

науковими ступенями та вченими званнями, які 

забезпечують викладання лекційних годин 

циклу нормативних дисциплін навчального 

плану спеціальності (% від кількості годин)  

75 87 +12% 

у тому числі які працюють у даному 

навчальному закладі за основним місцем 

роботи 

50 78 +28% 

2.2. Частка науково-педагогічних працівників з 

науковими ступенями та вченими званнями, які 

забезпечують викладання лекційних годин 

дисциплін вибору навчального закладу  

навчального плану спеціальності (% від 

кількості годин) (за винятком військових 

навчальних дисциплін) 

75 91 +16% 

у тому числі які працюють у даному 

навчальному закладі за основним місцем 

роботи 

50 81 +31% 
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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 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) 

10 24 +14% 

2.3. Частка науково-педагогічних працівників з 

науковими ступенями та вченими званнями, які 

забезпечують викладання лекційних годин 

дисциплін вільного вибору студента  

навчального плану спеціальності (% від 

кількості годин) 

75 90 +15% 

у тому числі які працюють у даному 

навчальному закладі за основним місцем 

роботи 

50 78 +28% 

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 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) 

10 17 +7% 

2.4. Частка педагогічних працівників вищої 

категорії, які викладають лекційні години 

дисциплін навчального плану напряму 

підготовки 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 
+ + - 
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науково-педагогічної напряму підготовки : 

доктор наук або професор + + - 

кандидат наук, доцент - - - 

3. Матеріально-технічна база 

3.1.  Забезпеченість лабораторіями, 

полігонами, обладнанням, устаткуванням, 

необхідним для виконання навчальних програм 

(у % від потреби) 

100 100 - 

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % 

від потреби) 
70 70 - 

3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на 

100 студентів (крім спеціальностей, які 

належать до галузей  знань 0102 «Фізичне 

виховання, спорт і здоров’я людини» і 0202 

«Мистецтво», крім напряму підготовки  

«Дизайн») 

12 12 - 

3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць на 

100 студентів (для спеціальностей, які належать 

до галузей  знань 0102 «Фізичне виховання, 

спорт і здоров’я людини» і 0202 «Мистецтво», 

крім напряму підготовки  «Дизайн») 

- - - 

3.5. Наявність пунктів харчування + + - 

3.6. Наявність спортивного залу + + - 

3.7. Наявність стадіону або спортивного 

майданчику 
+ + - 

3.8.  Наявність медичного пункту + + - 

4. 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 (% від потреби): 

4.4.1. Навчальних і робочих програм дисциплін 

100 100 - 

4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, 

завдань для лабораторних робіт і самостійної 

роботи студентів (% від потреби) 

100 100 - 

4.4.3. Методичних вказівок і тематик 100 100 - 
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контрольних, курсових робіт (проектів) 

4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для 

перевірки знань з дисциплін соціально-

гуманітарної, фундаментальної та фахової 

підготовки (% від потреби) 

100 100 - 

4.6. Забезпеченість програмами усіх видів 

практик (% від потреби) 
100 100 - 

4.7.  Наявність методичних указівок щодо 

виконання 

дипломних робіт (проектів), державних 

екзаменів 

+ + - 

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної 

роботи студентів (у тому числі з використанням 

інформаційних технологій) (% від потреби) 

100 100 - 

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і 

вмінь студентів 
+ + - 

5. Інформаційне забезпечення 

5.1.  Забезпеченість студентів підручниками, 

навчальними посібниками, наявними у власній 

бібліотеці (% від потреби) 

100 100 - 

5.2.  Співвідношення посадкових місць у 

власних читальних залах до загальної 

чисельності студентів (% від потреби) 

5 5 - 

5.3.  Забезпеченість читальних залів 

фаховими періодичними виданнями  
4 20 - 

5.4.  Можливість доступу викладачів і 

студентів до Internet як джерела інформації: 

        - наявність обладнаних лабораторій 

        - наявність каналів доступу 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

6. 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 контролю, % 

100 100 - 

6.1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 

постійного складу за останні 5 років, % 

100 100 - 

6.2. Чисельність науково-педагогічних і 

педагогічних працівників, які обслуговують 

напрям підготовки,  займаються 

удосконаленням навчально-методичного 

забезпечення, науковими дослідженнями, 

підготовкою підручників та навчальних 

посібників і працюють у навчальному закладі 

100 100 - 
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за основним місцем роботи, % 

6.3. Результати освітньої діяльності (рівень 

підготовки фахівців), не менше 

 

 

  

6.3.1. Рівень знань студентів ІІ курсу денної 

форми навчання: 

   

Успішно виконані контрольні завдання, % 90 90 - 

Якісно виконані контрольні завдання (оцінки 

«5» i «4»), % 

50 62 +12% 

6.3.2. Рівень знань студентів ІІІ курсу денної 

форми навчання:  

   

Успішно виконані контрольні завдання, % 90 96 +6% 

Якісно виконані контрольні завдання (оцінки 

«5» i «4»), % 

50 63 +13% 

6.3.3. Рівень знань студентів VІ курсу денної 

форми навчання:  

   

Успішно виконані контрольні завдання, % 90 96 +6% 

Якісно виконані контрольні завдання (оцінки 

«5» i «4»), % 

50 58 +8% 

6.3.4. Рівень знань студентів ІІ курсу заочної 

форми навчання:  

   

Успішно виконані контрольні завдання, % 90 89 -1% 

Якісно виконані контрольні завдання (оцінки 

«5» i «4»), % 

50 56 +6% 

6.3.5. Рівень знань студентів ІІІ курсу заочної 

форми навчання: 

   

Успішно виконані контрольні завдання, % 90 90 - 

Якісно виконані контрольні завдання (оцінки 

«5» i «4»), % 

50 55 +5% 

6.3.6. Рівень знань студентів VІ курсу заочної 

форми навчання: 

   

Успішно виконані контрольні завдання, % 90 92 +2% 

Якісно виконані контрольні завдання (оцінки 

«5» i «4»), % 

50 57 +7% 

6.3.7. Рівень знань студентів V курсу заочної 

форми навчання: 

   

Успішно виконані контрольні завдання, % 90 90 - 

Якісно виконані контрольні завдання (оцінки 

«5» i «4»), % 

50 58 +8% 

6.4. Організація наукової роботи     

6.4.1. Наявність у структурі навчального 

закладу наукових підрозділів  

 

- - - 

6.4.2. Участь студентів у науковій діяльності  - + - 
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Додаток 1 

Зведена відомість 

результатів комплексних контрольних робіт студентів напряму підготовки 6.030401 Правознавство  

за освітнім ступенем бакалавр, проведених при акредитаційній експертизі  

у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж» 

 

№ 

п/п 
Дисципліна 

К
у
р

с 

К
іл

ьк
іс

ть
 с

ту
д

ен
ті

в
 

Виконува

ли ККР 
Оцінки Експертиза 

Самоаналі

з 

Відхиленн

я ККР від 

ОСК 

о
сі

б
 

%
 

5 4 3 2 

А
б

со
л
ю

тн
а 

у
сп

іш
н

іс
ть

 %
 

Я
к
іс

ть
 %

 

А
б

со
л
ю

тн
а 

у
сп

іш
н

іс
ть

 %
 

Я
к
іс

ть
 %

 

А
б

со
л
ю

тн
а 

у
сп

іш
н

іс
ть

 %
 

О
д

ер
ж

ал
и

 «
4
»

 

та
 «

5
»
, 

%
 

о
сі

б
 

%
 

о
сі

б
 

%
 

о
сі

б
 

%
 

о
сі

б
 

%
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 

Результати виконання ККР студентами ІІ курсу 

1. Теорія права ІІ 17 16 94 3 19 6 38 5 31 2 6 88 57 88 57 - - 

2. 
Українська мова 

за професійним спрямування 
ІІ 17 17 100 3 18 8 46 4 24 2 12 88 64 88 64 - - 

3. Логіка ІІ 17 16 94 4 25 6 38 5 31 1 6 94 63 94 63 - - 

  
90 62 90 62 - - 

Результати виконання ККР студентами ІІІ курсу 

1. Конституційне право ІІІ 61 59 97 12 20 28 47 17 29 2 4 96 69 96 67 - -2 

2. 
Цивільне право 

(1 семестр) 
ІІІ 61 57 93 11 20 25 44 18 31 3 5 95 67 95 64 - -3 

3. Кримінальне право ІІІ 61 60 98 15 25 26 43 18 30 1 2 98 58 98 58 - - 
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96 65 96 63 - -2 

Результати виконання ККР студентами ІV курсу 

1. 
Цивільне право 

(3 семестр) 
ІV 37 36 97 12 33 12 33 11 30 1 4 96 66 96 66 - - 

2. Цивільний процес України ІV 37 34 92 5 15 12 36 15 43 2 6 94 59 94 51 - -8 

3 Криміналістика ІV 37 35 95 7 20 14 40 13 37 1 3 97 60 97 60 - - 

  
96 61 96 58 - -3 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 

Результати виконання ККР студентами ІІ курсу 

1. Теорія права ІІ 20 19 95 5 26 6 31 6 31 2 12 88 57 88 57 - - 

2. Логіка ІІ 20 18 90 3 18 7 40 7 25 2 13 87 60 87 58 - -2 

3. 
Українська мова 

за професійним спрямування 
ІІ 20 19 95 4 21 6 32 8 42 1 5 93 57 93 53 - -4 

  
89 58 89 56 - -2 

Результати виконання ККР студентами ІІІ курсу 

1. Конституційне право ІІІ 47 43 91 10 23 13 30 17 39 3 8 92 53 92 53 - - 

2. Цивільне право ІІІ 47 45 95 12 26 13 28 16 33 4 10 90 57 90 54 - -3 

3. Кримінальне право ІІІ 47 42 89 9 21 16 38 13 30 4 11 89 59 89 59 - - 

  
90 56 90 55 - -1 

Результати виконання ККР студентами ІV курсу 

1. Господарське право ІV 52 48 92 12 25 15 31 18 37 3 7 93 56 93 56 - - 

2. Цивільне право ІV 52 47 90 14 29 13 28 15 33 5 10 90 61 90 57 - -4 

3 Цивільний процес в Україні ІV 52 49 94 15 30 16 34 15 30 3 6 94 64 94 58 - -6 

  
92 60 92 57 - -3 

 Результати виконання ККР студентами V курсу 

1. Аграрне право V 59 55 93 15 27 17 30 18 32 5 12 88 57 88 57 - - 
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Додаток 2 

 

Додаток 5  

до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  

про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

1. Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін 

 

Найменування навчальної 

дисципліни згідно з навчальним 

планом 

Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби) 

навчального 

контенту 

планів 

практичних 

(семінарських) 

занять 

 

завдань для 

лабораторних 

робіт 

завдань для 

самостійної 

роботи 

студентів* 

питань, 

задач, 

завдань або 

кейсів для 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

завдань для 

комплексної 

контрольної 

роботи 

Вступ до спеціальності + + немає потреби + + + 

Українська та зарубіжна культура  + + немає потреби + + + 

Філософія + + немає потреби + + + 

Політологія + + немає потреби + + + 

Іноземна мова  + + немає потреби + + + 

Науковий образ світу  + + немає потреби + + + 

Основи екології + + немає потреби + + + 

Історія України  (Історія + + немає потреби + + + 



 

 

37 

державності України) 

Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
+ + немає потреби + + + 

Логіка + + немає потреби + + + 

Історія держави і права зарубіжних 

країн 
+ + немає потреби + + + 

Історія Українського права + + немає потреби + + + 

Теорія   права + + немає потреби + + + 

Конституційне право  + + немає потреби + + + 

Господарське право + + немає потреби + + + 

Господарське процесуальне право + + немає потреби + + + 

Цивільне право + + немає потреби + + + 

Кримінальне право + + немає потреби + + + 

Адміністративне право + + немає потреби + + + 

Фінансове право  + + немає потреби + + + 

Адміністративне - процесуальне 

право 
+ + немає потреби + + + 

Цивільний процес України + + немає потреби + + + 

Кримінально -процесуальне право  + + немає потреби + + + 

Трудове  право + + немає потреби + + + 

Кримінологія та Кримінально-

виконавче право 
+ + немає потреби + + + 
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Екологічне право + + немає потреби + + + 

Криміналістика + + немає потреби + + + 

Аграрне  право + + немає потреби + + + 

Судоустрій в Україні + + немає потреби + + + 

Римське право + + немає потреби + + + 

Речове та спадкове право + + немає потреби + + + 

Житлове право + + немає потреби + + + 

Договірне право + + немає потреби + + + 

Немайнові права та деліктні 

зобов’язання  
+ + немає потреби + + + 

Митне право + + немає потреби + + + 

Фінансове право зарубіжних країн + + немає потреби + + + 

Правове регулювання публічних 

фінансів 
+ + немає потреби + + + 

Правовий статус фінансових 

установ 
+ + немає потреби + + + 

Правозахисні інституції в Україні + + немає потреби + + + 

Міжнародні судові органи + + немає потреби + + + 

Прокуратура в системі державних 

органів 
+ + немає потреби + + + 

Судова влада в Україні + + немає потреби + + + 

Право соціального захисту + + немає потреби + + + 
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Сучасні інформаційні технології  + + немає потреби + + + 

Історія світової культури і 

мистецтва 
+ + немає потреби + + + 

Професійна етика (за фаховим 

спрямуванням) 
+ + немає потреби + + + 

Нотаріат в Україні + + немає потреби + + + 

Економічна теорія + + немає потреби + + + 

Соціологія + + немає потреби + + + 

Прокуратура в Україні + + немає потреби + + + 

Психологія ділового спілкування + + немає потреби + + + 

Риторика + + немає потреби + + + 

Судова медицина + + немає потреби + + + 

Етика та естетика + + немає потреби + + + 

Економіка фірми + + немає потреби + + + 

Гроші і кредит + + немає потреби + + + 

Судова психіатрія + + немає потреби + + + 

Порівняльна політологія + + немає потреби + + + 

Основи підприємницької діяльності + + немає потреби + + + 

Адвокатура + + немає потреби + + + 

Міжкультурні комунікації + + немає потреби + + + 

Менеджмент + + немає потреби + + + 
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Таблиця 4.2 

 

Інформація про бази практик за напрямом підготовки 6.030401 Правознавство 

 

№ 

п/п 
Вид практики 

Семестр/ 

Трива 

лість (у 

тижнях) 

Наяв 

ність 

програм  

практик 

Бази практик 

(перелік) 
Наявність угод про проходження практик 

1. 

Практика в судових 

органах та органах 

прокуратури. 

6, 7 + 

Територіальне управління 

державної судової 

адміністрації України в місці 

Києві 

Договір № 584 від 01.11.2012р. 

Термін дії договору може бути продовжено 

за згодою сторін. 

2. 

Практика в органах 

державної влади та 

місцевого 

самоврядування. 

4 + 

Солом'янська районна в місті 

Києві державна адміністрація 

 

Договір № 215 від 03.06.2013р 

Термін дії договору до 02 червня 2018 року. 

Термін дії договору може бути продовжено 

за згодою сторін. 

3. 

Практика в органах 

державної влади та 

місцевого 

самоврядування. 

4 + 
Святошинська районна в місті 

Києві державна адміністрація 

Договір № 275від 25.05.2015р 

Термін дії договору до 25 травня 2020 року. 

Термін дії договору може бути продовжено 

за згодою сторін. 

4. 

Практика в судових 

органах та органах 

прокуратури. 

6, 7 + 
Головне територіальне 

управління юстиції у м.Києві 

Договір № 01/06-17 від 12.06.2017р 

Термін дії договору до 12 червня 2019 року. 

Термін дії договору може бути продовжено 

за згодою сторін. 

5. 

Практика в судових 

органах та органах 

прокуратури. 

6, 7 + 
Апеляційний суд Київської 

області 

Договір № 02/02-18 від 30.01.2018 

Термін дії до 27 липня 2018 

6. 
Практика в судових 

органах та органах 
6, 7 + 

Окружний адміністративний 

суд м. Києва 

Договір № 611 від 21.12.2017 

Термін дії до27 липня 2018 
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Додаток 3 

до Ліцензійних умов 

 

ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

2. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес  

з напряму підготовки 6.030401 Правознавство 

 
№ 

п/п 

Найменування 

дисципліни 

(кількість 

лекційних 

годин) 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

викладача 

Найменуванн

я посади (для 

сумісників - 

місце 

основної 

роботи, 

найменування 

посада) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач, 

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно 

з документом про 

вищу освіту 

Науковий ступінь, шифр і найменування 

наукової спеціальності, тема дисертації, 

вчене звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно 

Відомості про підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, 

вид документа, тема, дата 

видачі) 

Приміт

ки* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Цикл загальної підготовки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

1. Українська 

та 

зарубіжна 

культура  

(30) 

Головченко 

Ольга 

Віталіївна 

Викладач 

кафедри 

гуманітарн

их 

дисциплін 

та фізичної 

підготовки 

Київський 

державний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка,1988. 

Спеціальність – 

філософія. 

Кваліфікація – 

філософ, 

викладач 

Кандидат філософських наук, 

1997. Спеціальність - 09.00.09 

філософські науки. Тема 

кандидатської дисертації: 

«Філософські погляди М.Я. 

Грота».  

 

Атестат доцента за кафедрою 

суспільних та гуманітарних 

наук 12ДЦ № 022258 від 

Інститут 

післядипломної освіти 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка. 

Свідоцтво 14СПК 

№788447, 2014р., 

«Педагогіка вищої 

школи». 

10, 14, 

16 
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філософії. 19.02.2009 

2. Філософія 

(30) 

Головченко 

Ольга 

Віталіївна 

Викладач 

кафедри 

гуманітарн

их 

дисциплін 

та фізичної 

підготовки 

Київський 

державний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка,1988. 

Спеціальність – 

філософія. 

Кваліфікація – 

філософ, 

викладач 

філософії. 

Кандидат філософських наук, 

1997. Спеціальність - 09.00.09 

філософські науки. Тема 

кандидатської дисертації: 

«Філософські погляди М.Я. 

Грота». Атестат доцента 

кафедри суспільних та 

гуманітарних наук 12ДЦ № 

022258 від 19.02.2009 

Інститут 

післядипломної освіти 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка. 

Свідоцтво 14СПК 

№788447, 2014р., 

«Педагогіка вищої 

школи». 

10, 14, 

16 

3. Політологія 

(15) 

Мигаль 

Сергій 

Михайлови

ч 

Викладач 

кафедри 

гуманітарн

их 

дисциплін 

та фізичної 

підготовки 

Київський 

державний 

університет ім. 

Т.Г. Шевченка, 

1989. 

Спеціальність – 

науковий 

комунізм. 

Кваліфікація – 

викладач 

наукового 

комунізму. 

Кандидат політичних наук, 

1995. Спеціальність - 23.00.03 

політичні науки. Тема 

кандидатської дисертації: 

«Феномен популізму в 

політичному житті 

суспільства». 

Інститут 

післядипломної освіти 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка. 

Свідоцтво 14СПК 

№784554, 2014р., 

«Педагогіка вищої 

школи». 

10, 14, 

16 

4. Іноземна 

мова 

 

(210, 

практичні 

Кирилюк 

Зоя 

Василівна 

Викладач 

кафедри 

гуманітарн

их 

дисциплін 

Національний 

педагогічний 

університет 

імені М.П. 

Драгоманова, 

_ Інститут 

післядипломної освіти 

Київського 

національного 

університету імені 

10, 14, 

16 
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заняття) та фізичної 

підготовки 

2009. 

Спеціальність – 

мова та 

література 

(англійська). 

Кваліфікація – 

вчитель 

англійської мови 

та зарубіжної 

літератури. 

 

Національний 

педагогічний 

університет 

імені М.П. 

Драгоманова, 

2010. 

Спеціальність – 

педагогіка вищої 

школи. 

Кваліфікація – 

викладач 

вищого 

навчального 

закладу. 

Тараса Шевченка. 

Свідоцтво 14СПК 

№788254, 2014р., 

«Педагогіка вищої 

школи». 

5. Іноземна 

мова 

 

(210, 

Щербань 

Мирослава 

Томасівна 

Викладач 

кафедри 

гуманітарн

их 

Чернівецький 

державний 

університет 

імені Ю. 

_ Інститут 

післядипломної освіти 

Київського 

національного 

10, 14, 

16 
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практичні 

заняття) 

дисциплін 

та фізичної 

підготовки 

Федьковича, 

1999. 

Спеціальність – 

англійська мова 

та література. 

Кваліфікація – 

викладач 

англійської мови 

та зарубіжної 

літератури, 

вчитель 

німецької мови. 

університету імені 

Тараса Шевченка. 

Свідоцтво 15СПК 

№798284, 2015р., 

«Педагогіка вищої 

школи». 

6. Науковий 

образ світу 

(45) 

Павленко 

Людмила 

Анатоліївна 

Викладач 

кафедри 

гуманітарн

их 

дисциплін 

та фізичної 

підготовки 

Київський 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 1998. 

Спеціальність  - 

правознавство. 

Кваліфікація – 

спеціаліст права. 

 

Кандидат філософських наук, 

2013. Спеціальність – 

09.00.11 релігієзнавство. 

Тема кандидатської 

дисертації: 

«Філософсько-релігієзнавчий 

аналіз свідомості у період 

соціальних трансформацій». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2013. Тема: 

«Філософсько-

релігієзнавчий аналіз 

свідомості у період 

соціальних 

трансформацій». 

10, 14, 

16 

7. Основи 

екології 

(30) 

 

Ковальчук 

Надія 

Андріївна 

Викладач 

кафедри 

гуманітарн

их 

дисциплін 

та фізичної 

підготовки 

Національний 

педагогічний 

університет 

імені М.П. 

Драгоманова, 

2010. 

Спеціальність – 

хімія. 

- Кафедра фізіології 

людини і тварин 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка. 

Наказ № 04-36-02. 

«Екологія людини». 

10, 14, 

16 
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Кваліфікація – 

викладач хімії, 

біології екології 

та валеології. 

31.08.2015. 

8. Історія 

України 

(історія 

державності 

України) 

(30) 

Карабанов 

Михайло 

Михайлови

ч 

Завідувач 

кафедри 

гуманітарн

их 

дисциплін 

та фізичної 

підготовки 

Дніпропетровськ

ий ордену 

Трудового 

Червоного 

Прапора 

державний 

університет 

імені 300-річчя 

возз’єднання 

України з 

Росією, 1971р. 

 Спеціальність – 

історія.  

Кваліфікація – 

історик, 

викладач історії 

та 

суспільствознавс

тва. 

Доктор історичних наук, 

1992. 

Спеціальність – 07.00.03 

історія. Тема докторської 

дисертації: «Комуністична 

партія України в 1985-1991 

рр.: Еволюція до політичного 

краху». 

Атестат професора за 

кафедрою  

української історії та 

етнополітики ПР № 000585 

від 06.05.1996. 

Інститут 

післядипломної освіти 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка, 

2014 р., Свідоцтво 

14СПК №784468 

«Педагогіка вищої 

школи».  

2, 3, 

10, 11, 

14 

9. Українська 

мова (за 

професійни

м 

спрямуванн

ям) 

Маєвська 

Наталія 

Віталіївна 

Викладач 

кафедри 

гуманітарн

их 

дисциплін 

та фізичної 

Київський 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 1996. 

Спеціальність - 

українська мова 

- Кафедра історії 

української літератури 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка. 

10, 14, 

16 
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(45, 

семінарські 

заняття) 

підготовки та література. 

Кваліфікація – 

філолог, 

викладач 

української мови 

та літератури. 

Наказ №04-41-02 від 

«Устим Кармалюк як 

історична постать в 

українській літературі 

та фольклорі», 

03.09.2014р. 

10. Логіка  

(15) 

Головченко 

Ольга 

Віталіївна 

Викладач 

кафедри 

гуманітарн

их 

дисциплін 

та фізичної 

підготовки 

Київський 

державний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка,1988. 

Спеціальність – 

філософія. 

Кваліфікація – 

філософ, 

викладач 

філософії. 

Кандидат філософських наук, 

1997. Спеціальність - 09.00.09 

філософські науки. Тема 

кандидатської дисертації: 

«Філософські погляди М.Я. 

Грота». Атестат доцента 

кафедри суспільних та 

гуманітарних наук 12ДЦ № 

022258 від 19.02.2009 

Інститут 

післядипломної освіти 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка. 

Свідоцтво 14СПК 

№788447, 2014р., 

«Педагогіка вищої 

школи». 

10, 14, 

16 

11. Сучасні 

інформаційні 

технології 

(30) 

Калінько 

Ірина 

Василівна 

Викладач 

кафедри 

загальноеко

номічнихди

сциплін 

Чернігівський 

державний 

інститут 

економіки і 

управління, 

2005. 

Спеціальність – 

управління 

проектами. 

Кваліфікація – 

фахівець з 

управління 

Кандидат технічних наук, 

2010. Спеціальність – 

05.13.22 управління 

проектами та програмами. 

Тема кандидатської 

дисертації: «Методи і моделі 

управління інформаційною 

взаємодією в інвестиційних 

проектах 

електроенергетичної галузі». 

Атестат доцента за кафедрою 

менеджменту 12ДЦ № 

1) Чернігівський  

національний 

технологічний  

університет. Свідоцтво 

12СПК № 785629, 

2015р. 

«Освітній процес і наука 

у сучасному 

університеті», 

«Особливості 

використання 

інноваційних форм і 

2, 14, 

16 
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проектами і 

програмами. 

029719 від 23.12.2011. методів в новітній 

освітній практиці», 

«Інформаційно-

комунікативні 

технології освіти». 

2) Fil. Dr. Jan-U. Sandal 

Institute, 2016. Diploma 

“Study Course in Social 

Entrepreneurship”, “Study 

Course in Innovation 

Management”, “Study 

Course in Service  Vision 

Management”. 

12. Історія 

світової 

культури і 

мистецтва 

(30) 

Рибак  

Олена 

Анатоліївна 

Викладач 

кафедри 

гуманітарн

их 

дисциплін 

та фізичної 

підготовки 

Київський 

державний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 1988. 

Спеціальність – 

історія. 

Кваліфікація – 

історик, 

викладач історії 

та 

суспільствознавс

тва. 

Кандидат історичних наук, 

2009. Спеціальність – 

09.00.11 релігієзнавство. 

Тема кандидатської 

дисертації: «Хасидизм як 

прояв реформаційних 

процесів в іудаїзмі на 

території Російської імперії в 

кінці 18 на початку 20 ст». 

Інститут 

післядипломної освіти 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка. 

Свідоцтво 14СПК № 

788444, 2014р. 

«Педагогіка вищої 

школи». 

10, 14, 

16 
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13. Професійна 

етика 

(30) 

Задніпряна 

Мар’яна 

Юріївна 

Викладач 

кафедри 

загальноюр

идичних 

дисциплін 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

2011р. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

магістр права. 

Кандидат юридичних наук, 

2015. Спеціальність – 

12.00.01 теорія та історія 

держави і права; історія 

політичних і правових вчень. 

Тема кандидатської 

дисертації: «Гармонізація 

принципів юридичної 

відповідальності України та 

Європейського Союзу». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2015. Тема: 

«Гармонізація 

принципів юридичної 

відповідальності 

України та 

Європейського 

Союзу» 

2, 3, 16 

14. Економічна 

теорія 

(30) 

Мельник 

Вадим 

Владиславо

вич 

Завідувач 

кафедри 

загальноеко

номічних 

дисциплін 

Київський 

національний  

економічний 

університет, 

2005. 

Спеціальність – 

бізнес 

адміністрування. 

Кваліфікація – 

магістр з бізнес 

адміністрування 

Кандидат економічних наук. 

2015. Спеціальність 08.00.01 

– економічна теорія та історія 

економічної думки. Тема 

кандидатської дисертації: 

«Системи розподільчих 

відносин постіндустріального 

суспільства в Україні». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2015. Тема: 

«Системи 

розподільчих відносин 

постіндустріального 

суспільства в Україні». 

2, 3, 

10, 16 

15. Психологія 

ділового 

спілкування  

(30) 

Черняк 

Альона 

Василівна 

Викладач 

кафедри 

гуманітарн

их 

дисциплін 

та фізичної 

підготовки 

Київський 

національний 

торговельно-

економічний 

університет.  

2016 р. 

 Спеціальність – 

психологія.  

_ _ 10, 14, 

16 
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Кваліфікація – 

магістр з 

психології. 

16. Риторика  

(30) 

Головченко 

Ольга 

Віталіївна 

Викладач 

кафедри 

гуманітарн

их 

дисциплін 

та фізичної 

підготовки 

Київський  

державний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка,1988. 

Спеціальність – 

філософія. 

Кваліфікація – 

філософ, 

викладач 

філософії. 

Кандидат філософських наук, 

1997. Спеціальність - 09.00.09 

філософські науки. Тема 

кандидатської дисертації: 

«Філософські погляди М.Я. 

Грота».  

Атестат доцента кафедри 

суспільних та гуманітарних 

наук 12ДЦ № 022258  

Інститут 

післядипломної освіти 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка. 

Свідоцтво 14СПК 

№788447, 2014р., 

«Педагогіка вищої 

школи». 

10, 14, 

16 

17. Етика та 

естетика 

(15) 

Головченко 

Ольга 

Віталіївна 

Викладач 

кафедри 

гуманітарн

их 

дисциплін 

та фізичної 

підготовки 

Київський  

державний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка,1988. 

Спеціальність – 

філософія. 

Кваліфікація – 

філософ, 

викладач 

Кандидат філософських наук, 

1997. Спеціальність - 09.00.09 

філософські науки. Тема 

кандидатської дисертації: 

«Філософські погляди М.Я. 

Грота».  

Атестат доцента кафедри 

суспільних та гуманітарних 

наук 12ДЦ № 022258 

Інститут 

післядипломної освіти 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка. 

Свідоцтво 14СПК 

№788447, 2014р., 

«Педагогіка вищої 

школи». 

10, 14, 

16 
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філософії. 

18. Порівняльна 

політологія 

(30) 

Мигаль  

Сергій 

Михайлови

ч 

Викладач 

кафедри 

гуманітарн

их 

дисциплін 

та фізичної 

підготовки 

Київський 

державний 

університет ім. 

Т.Г. Шевченка, 

1989. 

Спеціальність – 

науковий 

комунізм. 

Кваліфікація – 

викладач 

наукового 

комунізму. 

Кандидат політичних наук, 

1995. Спеціальність - 

 23.00.03 політичні науки.  

Тема кандидатської 

дисертації: «Феномен 

популізму в політичному 

житті суспільства». 

Інститут 

післядипломної освіти 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка. 

Свідоцтво 14СПК 

№784554, 2014р., 

«Педагогіка вищої 

школи». 

10, 14, 

16 

19. Міжкультурні 

комунікації 

(30) 

Павленко 

Людмила 

Анатоліївна 

Викладач 

кафедри 

гуманітарн

их 

дисциплін 

та фізичної 

підготовки 

Київський 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 1998. 

Спеціальність  - 

правознавство. 

Кваліфікація – 

спеціаліст права. 

 

Кандидат філософських наук, 

2013. Спеціальність – 

09.00.11 релігієзнавство. 

Тема кандидатської 

дисертації: 

«Філософсько-релігієзнавчий 

аналіз свідомості у період 

соціальних трансформацій». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2013. 

Тема: «Філософсько-

релігієзнавчий аналіз 

свідомості у період 

соціальних 

трансформацій». 

10, 14, 

16 
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20. Фізична 

культура 

(позакредитна 

дисципліна) 

Биба 

Наталія 

Володимирі

вна 

Викладач 

кафедри 

гуманітарн

их 

дисциплін 

та фізичної 

підготовки 

Національний 

університет 

фізичного 

виховання і 

спорту України, 

2002. 

Спеціальність – 

фізична 

реабілітація. 

Кваліфікація – 

викладач 

фізичного 

виховання, 

спеціаліст з 

фізичної 

реабілітації. 

_ Київський університет 

імені Бориса 

Грінченка. Свідоцтво 

15КУБГ  № 108689, 

2016р. «Професійно 

орієнтований курс для 

викладачів фізичного 

виховання вищих 

навчальних закладів». 

10, 14, 

16 

Особи, які працюють за сумісництвом 

1. Соціологія  

(30) 

Тарабукін 

Юрій 

Орестович 

Доцент 

кафедри 

галузевої 

соціології 

Київського 

національн

ого 

університет

у імені 

Тараса 

Шевченка 

Київський 

державний 

університет ім. 

Тараса 

Шевченка, 1987. 

Спеціальність – 

науковий 

комунізм. 

Кваліфікація – 

соціолог. 

Кандидат соціологічних наук, 

1999. Спеціальність - 22.00.06 

– соціологія науки, культури 

та освіти. Тема кандидатської 

дисертації: «Соціальні 

проблеми працевлаштування 

випускників ВНЗів України у 

період переходу до ринкових 

відносин». 

Атестат доцента за кафедрою 

галузевої соціології 

ДЦ № 002465 від 25.09.2001 

Кафедра методології 

та методів 

соціологічних 

досліджень КНУ ім. 

Тараса Шевченка 

тема: «Соціокультурна 

компетенція студентів 

у процесі їх 

навчання»»,  

наказ № 05-52-03 від 

16.09.2014. 

 

1, 2, 11 
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2. Економіка 

фірми 

(15) 

Ковальська 

Кристина 

Валентинів

на 

Доцент 

кафедри 

менеджменту 

інноваційної 

та 

інвестиційної 

діяльності 

Київського 

національног

о 

університету 

імені Тараса 

Шевченка 

 

Технологічний 

університет 

Поділля, 2001. 

Спеціальність – 

управління 

трудовими 

ресурсами. 

Кваліфікація – 

економіст 

Кандидат економічних наук, 

2005. Спеціальність 08.06.01 – 

економіка і організація 

управління підприємствами. 

Тема кандидатської 

дисертації: 

«Стратегія внутрішньо 

корпоративного управління 

на підприємствах». 

Атестат доцента за кафедрою 

менеджменту інноваційної та 

інвестиційної діяльності 

12ДЦ № 031867 

Кафедра 

менеджменту, 

інноваційної та 

інвестиційної 

діяльності Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка. 

Тема: «Державне 

регулювання 

інвестиційної 

діяльності страхових 

компаній», 

наказ № 05-44-02 від 

12.04.2015р. 

 

2, 3, 10 

3. Основи 

підприємниць

кої діяльності 

(30) 

Ковальська 

Кристина 

Валентинів

на 

Доцент 

кафедри 

менеджменту 

інноваційної 

та 

інвестиційної 

діяльності 

Київського 

національног

о 

університету 

імені Тараса 

Шевченка 

Технологічний 

університет 

Поділля, 2001. 

Спеціальність – 

управління 

трудовими 

ресурсами. 

Кваліфікація – 

економіст 

Кандидат економічних наук, 

2005. Спеціальність 08.06.01 – 

економіка і організація 

управління підприємствами. 

Тема кандидатської 

дисертації: 

«Стратегія внутрішньо 

корпоративного управління 

на підприємствах». 

Атестат доцента за кафедрою 

менеджменту інноваційної та 

інвестиційної діяльності 

12ДЦ № 031867 

Кафедра 

менеджменту, 

інноваційної та 

інвестиційної 

діяльності Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка. 

Тема: «Державне 

регулювання 

інвестиційної 

діяльності страхових 

компаній», 

2, 3, 10 
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 наказ № 05-44-02 від 

12.04.2015р. 

 

4. Латинська 

мова 

(30) 

Звонська 

Леся 

Леонідівна 

Професор 

кафедри 

загального 

мовознавст

ва, 

класичної 

філології та 

неоеллініст

ики 

Київського 

національн

ого 

університет

у імені 

Тараса 

Шевченка 

Львівський 

ордена Леніна 

державного 

університету ім. 

І. Франка, 1988 

р. 

Спеціальність – 

класична 

філологія. 

Доктор філологічних наук, 

2007. Спеціальність – 

10.02.14 класичні мови. 

Окремі індоєвропейські мови. 

Тема докторської дисертації: 

«Становлення парадигми 

темпоральності в 

давньогрецькій мові». 

Атестат професора за 

кафедрою загального 

мовознавства та класичної 

філології  

ПР №003878 від 15.04.2010 

Кафедра загального 

мовознавства та 

класичної філології 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка, тема 

«Ретроспективий і 

перспективний аналіз 

методів вивчення 

іноземних мов», наказ 

№ 04-43-02 від 

05.09.2015 

1, 2, 3, 

4, 11, 

16 

ІІ. Цикл професійної підготовки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

1. Вступ до 

спеціальнос

ті 

(30) 

Губанова 

Тамара 

Олексіївна 

Директор 

Коледжу, 

викладач 

кафедри 

загальноюр

идичних 

дисциплін 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 2009. 

Спеціальність –

правознавство. 

Кваліфікація – 

Кандидат юридичних наук, 

2013. Спеціальність – 

12.00.07 адміністративне 

право, адміністративний 

процес; фінансове право; 

інформаційне право. Тема 

кандидатської дисертації: 

«Правове забезпечення 

1) Рan-European 

university. Bratislava, 

Slovak republic. 

Сертифікат. 

Інноваційні освітні 

технології: досвід 

Європейського Союзу 

та його впровадження 

1, 2, 3, 

10, 11, 

14 
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магістр права. державного фінансового 

контролю в Україні». 

в процес підготовки 

юристів. 13.08.2016. 

2) Lublin Science and 

Technology Park S.A. 

Maria Curie-

Sklodowska University. 

Lublin, Republic of 

Poland. Сертифікат. 

Legal education of the 

future: prospective and 

priority directions of 

scientific research. 

01.12.2017. 

2. Історія 

держави і 

права 

зарубіжних 

країн 

 (75) 

Карабанов 

Михайло 

Михайлови

ч 

Завідувач 

кафедри 

гуманітарн

их 

дисциплін 

та фізичної 

підготовки 

Дніпропетровськ

ий ордену 

Трудового 

Червоного 

Прапора 

державний 

університет 

імені 300-річчя 

возз’єднання 

України з 

Росією, 1971р. 

 Спеціальність – 

історія.  

Кваліфікація – 

історик, 

викладач історії 

Доктор історичних наук, 

1992. 

Спеціальність – 07.00.03 

історія. 

Тема докторської дисертації: 

«Комуністична партія 

України в 1985-1991 рр.: 

Еволюція до політичного 

краху». 

Атестат професора за 

кафедрою  

української історії та 

етнополітики ПР № 000585 

від 06.05.1996. 

Інститут 

післядипломної освіти 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка, 

2014 р., Свідоцтво 

14СПК №784468 

«Педагогіка вищої 

школи».  

2, 3, 

10, 11, 

14 
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та 

суспільствознавс

тва. 

3. Історія 

Українськог

о права 

(60) 

Карабанов 

Михайло 

Михайлови

ч 

Завідувач 

кафедри 

гуманітарн

их 

дисциплін 

та фізичної 

підготовки 

Дніпропетровськ

ий ордену 

Трудового 

Червоного 

Прапора 

державний 

університет 

імені 300-річчя 

возз’єднання 

України з 

Росією, 1971р. 

 Спеціальність – 

історія.  

Кваліфікація – 

історик, 

викладач історії 

та 

суспільствознавс

тва. 

Доктор історичних наук, 

1992. 

Спеціальність – 07.00.03 

історія. 

Тема докторської дисертації: 

«Комуністична партія 

України в 1985-1991 рр.: 

Еволюція до політичного 

краху». 

Атестат професора за 

кафедрою  

української історії та 

етнополітики ПР № 000585 

від 06.05.1996. 

Інститут 

післядипломної освіти 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка, 

2014 р., Свідоцтво 

14СПК №784468 

«Педагогіка вищої 

школи».  

2, 3, 

10, 11, 

14 

4. Теорія 

права  

(90) 

Задніпряна 

Мар’яна 

Юріївна 

Викладач 

кафедри 

загальноюр

идичних 

дисциплін 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

2011р. 

Спеціальність – 

Кандидат юридичних наук, 

2015. Спеціальність – 

12.00.01 теорія та історія 

держави і права; історія 

політичних і правових вчень. 

Тема кандидатської 

дисертації: «Гармонізація 

Захист кандидатської 

дисертації, 2015. Тема: 

«Гармонізація 

принципів юридичної 

відповідальності 

України та 

Європейського 

2, 3, 

16 
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правознавство. 

Кваліфікація – 

магістр права. 

принципів юридичної 

відповідальності України та 

Європейського Союзу». 

Союзу» 

5. Господарсь

ке 

процесуаль

не право 

(20) 

Черненко 

Олена  

Анатоліївна 

Викладач 

кафедри 

правознавст

ва 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

2001р. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

магістр права. 

Кандидат юридичних наук, 

2011р. Спеціальність – 

12.00.04 господарське право, 

господарсько-процесуальне 

право. Тема кандидатської 

дисертації: «Організаційно-

правові форми державного 

підприємства». 

Кафедра 

господарського права 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка. 

Наказ № 11-08-15 від 

31.08.2015. «Біржова 

діяльність в Україні та 

юридична природа 

біржових угод». 

2, 10, 

11, 16 

15. Господарсь

ке право 

(45) 

Черненко 

Олена  

Анатоліївна 

Викладач 

кафедри 

правознавст

ва 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

2001р. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

магістр права. 

Кандидат юридичних наук, 

2011р. Спеціальність – 

12.00.04 господарське право, 

господарсько-процесуальне 

право. Тема кандидатської 

дисертації: «Організаційно-

правові форми державного 

підприємства». 

Кафедра 

господарського права 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка. 

Наказ № 11-08-15 від 

31.08.2015. «Біржова 

діяльність в Україні та 

юридична природа 

біржових угод». 

2, 10, 

11, 16 

16. Цивільне 

право 

(120) 

Мельник 

Ярослав 

Ярославови

ч 

Викладач 

кафедри 

правознавст

ва 

Національний 

університет 

«Одеська 

юридична 

Кандидат юридичних наук, 

2013. Спеціальність – 

12.00.03 цивільне право і 

цивільний процес; сімейне 

Захист кандидатської 

дисертації, 2013. Тема: 

«Обов’язки учасників 

цивільного процесу» 

2, 3, 

10, 11, 

16 
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академія», 2011. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

магістр права. 

 

право; міжнародне приватне 

право. Тема кандидатської 

дисертації: «Обов’язки 

учасників цивільного 

процесу». 

17. Кримінальне 

право 

(120) 

Телесніцьки

й Геннадій 

Никонович  

Викладач 

кафедри 

правознавст

ва 

Чернівецький 

державний 

університет 

імені Ю. 

Федьковича, 

2000. 

Спеціальністю – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

магістр права. 

Кандидат юридичних наук, 

2013. Спеціальність – 

12.00.08 кримінальне право 

та кримінологія; 

кримінально-виконавче 

право. Тема: «Кримінальна 

відповідальність за 

катування: порівняльно-

правове дослідження». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2013. Тема: 

«Кримінальна 

відповідальність за 

катування: 

порівняльно-правове 

дослідження» 

2, 3, 

10, 16 

18. Адміністрати

вне право  

(60) 

Макогонюк  

Юлія 

Юріївна 

Викладач 

кафедри 

правознавст

ва 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 2013. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

магістр 

правознавства. 

Кандидат юридичних наук, 

2017. Спеціальність – 

12.00.07 адміністративне 

право і процес; фінансове 

право; інформаційне право. 

Тема кандидатської 

дисертації: «Організаційно-

правове забезпечення права 

на доступ до публічної 

інформації в екологічній 

сфері України». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2017. Тема: 

«Організаційно-

правове забезпечення 

права на доступ до 

публічної інформації в 

екологічній сфері 

України». 

Стаж 

науково-

педагогіч

ної 

роботи 

складає 

менше 2 

років 



 

 

62 

19. Фінансове 

право 

(60) 

Бригінець 

Олександр 

Олексійови

ч 

Завідувач 

кафедри 

правознавст

ва 

Національний 

університет 

державної 

податкової 

служби України, 

2008. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

магістр з права. 

Доктор юридичних наук, 

2017. Спеціальність – 

12.00.07 адміністративне 

право і процес; фінансове 

право; інформаційне право. 

Тема докторської дисертації: 

«Правове забезпечення 

фінансової безпеки України». 

Атестат доцента за кафедрою 

фінансового права 

12ДЦ № 042259 

Захист докторської 

дисертації, 2017. Тема: 

«Правове забезпечення 

фінансової безпеки 

України». 

Атестаційний лист 

Департаменту освіти і 

науки Київської 

обласної державної 

адміністрації від 

20.04.2017. 

1, 2, 3, 

10, 11, 

12, 14 

20. Фінансове 

право 

(семінарські 

заняття) 

Савенкова 

Владислава 

Геннадіївна 

Викладач 

кафедри 

правознавст

ва 

Київський  

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 2014. 

Спеціальність – 

правознаство. 

Кваліфікація – 

магістр права. 

_ Навчання в 

аспірантурі Київського  

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка, 

2014-2017. 

Стаж 

науково-

педагогіч

ної 

роботи 

складає 

менше 2 

років 

21. Адміністрати

вне 

процесуальне 

право 

(30) 

Макогонюк  

Юлія 

Юріївна 

Викладач 

кафедри 

правознавст

ва 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 2013. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

магістр 

Кандидат юридичних наук, 

2017. Спеціальність – 

12.00.07 адміністративне 

право і процес; фінансове 

право; інформаційне право. 

Тема кандидатської 

дисертації: «Організаційно-

правове забезпечення права 

на доступ до публічної 

Захист кандидатської 

дисертації, 2017. Тема: 

«Організаційно-

правове забезпечення 

права на доступ до 

публічної інформації в 

екологічній сфері 

України». 

Стаж 

науково-

педагогіч

ної 

роботи 

складає 

менше 2 

років 
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правознавства. інформації в екологічній 

сфері України». 

22. Цивільний 

процес 

України 

(60) 

Мельник 

Ярослав 

Ярославови

ч 

Викладач 

кафедри 

правознавст

ва 

Національний 

університет 

«Одеська 

юридична 

академія», 2011. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

магістр права. 

 

Кандидат юридичних наук, 

2013. Спеціальність – 

12.00.03 цивільне право і 

цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне 

право. Тема кандидатської 

дисертації: «Обов’язки 

учасників цивільного 

процесу». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2013. Тема: 

«Обов’язки учасників 

цивільного процесу» 

2, 3, 

10, 11, 

16 

23. Кримінально-

процесуальне 

право 

(70) 

Іщенко  

Володимир 

Андрійович 

Викладач 

кафедри 

правознавст

ва 

Київський 

національний 

університет 

внутрішніх 

справ, 2007. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

юрист. 

Кандидат юридичних наук, 

2012. Спеціальність – 

12.00.09 кримінальний 

процес та криміналістика; 

судова експертиза; 

оперативно-розшукова 

діяльність. Тема 

кандидатської дисертації: 

«Становлення та розвиток 

почеркознавства». 

Кафедра правосуддя 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка. 

Наказ № 04-22-16 від 

19.04.2016. 

«Звільнення від 

кримінальної 

відповідальності».  

10, 14, 

16 

24. Кримінологія 

та 

кримінально-

виконавче 

право 

(30) 

Телесніцьки

й Геннадій 

Никонович  

Викладач 

кафедри 

правознавст

ва 

Чернівецький 

державний 

університет 

імені Ю. 

Федьковича, 

2000. 

Спеціальністю – 

Кандидат юридичних наук, 

2013. Спеціальність – 

12.00.08 кримінальне право 

та кримінологія; 

кримінально-виконавче 

право. Тема: «Кримінальна 

відповідальність за 

Захист кандидатської 

дисертації, 2013. Тема: 

«Кримінальна 

відповідальність за 

катування: 

порівняльно-правове 

дослідження» 

2, 3, 

10, 16 
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правознавство. 

Кваліфікація – 

магістр права. 

катування: порівняльно-

правове дослідження». 

25. Екологічне 

право 

(45) 

Сюйва 

Ірина 

Сергіївна 

Завідувач 

кафедри 

загальноюр

идичних 

дисциплін 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 2007. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

юрист. 

Кандидат юридичних наук, 

2017. Спеціальність – 

12.00.06 земельне право; 

аграрне право; екологічне 

право; природоресурсне 

право. Тема кандидатської 

дисертації: «Правове 

регулювання використання 

лісових ресурсів у сільському 

господарстві України». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2017. Тема: 

«Правове регулювання 

використання лісових 

ресурсів у сільському 

господарстві України» 

2, 10, 

16 

26. Криміналісти

ка (30) 

Іщенко  

Володимир 

Андрійович 

Викладач 

кафедри 

правознавст

ва 

Київський 

національний 

університет 

внутрішніх 

справ, 2007. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

юрист. 

Кандидат юридичних наук, 

2012. Спеціальність – 

12.00.09 кримінальний 

процес та криміналістика; 

судова експертиза; 

оперативно-розшукова 

діяльність. Тема 

кандидатської дисертації: 

«Становлення та розвиток 

почеркознавства». 

Кафедра правосуддя 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка. 

Наказ № 04-22-16 від 

19.04.2016. 

«Звільнення від 

кримінальної 

відповідальності».  

10, 14, 

16 
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27. Аграрне 

право 

(25) 

Сюйва 

Ірина 

Сергіївна 

Завідувач 

кафедри 

загальноюр

идичних 

дисциплін 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 2007. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

юрист. 

Кандидат юридичних наук, 

2017. Спеціальність – 

12.00.06 земельне право; 

аграрне право; екологічне 

право; природоресурсне 

право. Тема кандидатської 

дисертації: «Правове 

регулювання використання 

лісових ресурсів у сільському 

господарстві України». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2017. Тема: 

«Правове регулювання 

використання лісових 

ресурсів у сільському 

господарстві України» 

2, 10, 

16 

28. Судоустрій в 

Україні 

(30) 

Біцай 

Анна 

Володимирі

вна 

Викладач 

кафедри 

правознавст

ва 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 2012. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

магістр 

правознавства. 

Кандидат юридичних наук, 

2016. Спеціальність – 

12.00.10 судоустрій; 

прокуратура та адвокатура. 

Тема кандидатської 

дисертації: «Організаційно-

правові засади участі 

адвоката в медіації» 

Захист кандидатської 

дисертації, 2016. Тема 

кандидатської 

дисертації: 

«Організаційно-

правові засади участі 

адвоката в медіації» 

Стаж 

науково-

педагогіч

ної 

роботи 

складає 

менше 2 

років 

29. Римське 

право 

(15) 

Кравченко 

Михайло 

Георгійович 

Викладач 

кафедри 

загальноюр

идичних 

дисциплін 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 2007. 

Спеціальність –

правознавство. 

Кваліфікація – 

магістр права. 

Кандидат юридичних наук, 

2013. Спеціальність – 

12.00.01, теорія та історія 

держави і права; історія 

політичних і правових учень. 

Тема кандидатської 

дисертації: «Реалізація закону 

в Україні. Загальні 

закономірності та 

Захист кандидатської 

дисертації 2013 р. 

Тема кандидатської 

дисертації: «Реалізація 

закону в Україні. 

Загальні 

закономірності та 

особливості» 

2, 3, 14 
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особливості». 

30. Речове та 

спадкове 

право 

України 

(15) 

Іванова 

Світлана 

Михайлівна 

Викладач 

кафедри 

правознавст

ва 

Харківський 

юридичний 

інститут ім. Ф.Е. 

Дзержинського, 

1990. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

юрист 

Кандидат юридичних наук, 

2014. Спеціальність – 

12.00.03, цивільне право і 

цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне 

право. Тема кандидатської 

дисертації: «Визнання 

недійсним правочину як 

спосіб захисту цивільних 

прав та інтересів за 

законодавством України» 

1) Інститут 

підвищення 

кваліфікації 

працівників органів 

нотаріату Нотаріальної 

палати України, 2013. 

Свідоцтво від 

15.11.2013. Тема: 

«Теоретико-правові 

засади регулювання 

спадкових відносин. 

Здійснення права на 

спадкування». 

2) Захист 

кандидатської 

дисертації, 2014. Тема 

кандидатської 

дисертації: «Визнання 

недійсним правочину 

як спосіб захисту 

цивільних прав та 

інтересів за 

законодавством 

України» 

2, 3, 16 

31. Житлове 

право 

(15) 

Мельник 

Ярослав 

Ярославови

ч 

Викладач 

кафедри 

правознавст

ва 

Національний 

університет 

«Одеська 

юридична 

Кандидат юридичних наук, 

2013. Спеціальність – 

12.00.03 цивільне право і 

цивільний процес; сімейне 

Захист кандидатської 

дисертації, 2013. Тема: 

«Обов’язки учасників 

цивільного процесу» 

2, 3, 

10, 11, 

16 



 

 

67 

академія», 2011. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

магістр права. 

 

право; міжнародне приватне 

право. Тема кандидатської 

дисертації: «Обов’язки 

учасників цивільного 

процесу». 

32. Договірне 

право 

(30) 

Мельник 

Ярослав 

Ярославови

ч 

Викладач 

кафедри 

правознавст

ва 

Національний 

університет 

«Одеська 

юридична 

академія», 2011. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

магістр права. 

 

Кандидат юридичних наук, 

2013. Спеціальність – 

12.00.03 цивільне право і 

цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне 

право. Тема кандидатської 

дисертації: «Обов’язки 

учасників цивільного 

процесу». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2013. Тема: 

«Обов’язки учасників 

цивільного процесу» 

2, 3, 

10, 11, 

16 

33. Немайнові 

права та 

деліктні 

зобов'язання в 

цивільному 

праві 

(45) 

Мельник 

Ярослав 

Ярославови

ч 

Викладач 

кафедри 

правознавст

ва 

Національний 

університет 

«Одеська 

юридична 

академія», 2011. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

магістр права. 

 

Кандидат юридичних наук, 

2013. Спеціальність – 

12.00.03 цивільне право і 

цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне 

право. Тема кандидатської 

дисертації: «Обов’язки 

учасників цивільного 

процесу». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2013. Тема: 

«Обов’язки учасників 

цивільного процесу» 

2, 3, 

10, 11, 

16 
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34. Митне право 

(15) 

Губанова 

Тамара 

Олексіївна 

Директор 

Коледжу, 

викладач 

кафедри 

загальноюр

идичних 

дисциплін 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 2009. 

Спеціальність –

правознавство. 

Кваліфікація – 

магістр права. 

Кандидат юридичних наук, 

2013. Спеціальність – 

12.00.07 адміністративне 

право, адміністративний 

процес; фінансове право; 

інформаційне право. Тема 

кандидатської дисертації: 

«Правове забезпечення 

державного фінансового 

контролю в Україні». 

1) Рan-European 

university. Bratislava, 

Slovak republic. 

Сертифікат. 

Інноваційні освітні 

технології: досвід 

Європейського Союзу 

та його впровадження 

в процес підготовки 

юристів. 13.08.2016. 

2) Lublin Science and 

Technology Park S.A. 

Maria Curie-

Sklodowska University. 

Lublin, Republic of 

Poland. Сертифікат. 

Legal education of the 

future: prospective and 

priority directions of 

scientific research. 

01.12.2017. 

1, 2, 3, 

10, 11, 

14 

35. Фінансове 

право 

зарубіжних 

країн 

(15) 

Берлач 

Юрій 

Анатолійов

ич 

Викладач 

кафедри 

загальноюр

идичних 

дисциплін 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 2010. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

Кандидат юридичних наук, 

2014. Спеціальність – 

12.00.07, адміністративне 

право і процес; фінансове 

право; інформаційне право. 

Тема кандидатської 

дисертації : 

«Адміністративно-правове 

Захист кандидатської 

дисертації, 2014. Тема 

кандидатської 

дисертації : 

«Адміністративно-

правове забезпечення 

протидії рейдерству в 

Україні» 

2, 3, 16 
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магістр права. забезпечення протидії 

рейдерству в Україні» 

36. Правове 

регулювання 

публічних 

фінансів  

(30) 

Бригінець 

Олександр 

Олексійови

ч 

Завідувач 

кафедри 

правознавст

ва 

Національний 

університет 

державної 

податкової 

служби України, 

2008. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

магістр з права. 

Доктор юридичних наук, 

2017. Спеціальність – 

12.00.07 адміністративне 

право і процес; фінансове 

право; інформаційне право. 

Тема докторської дисертації: 

«Правове забезпечення 

фінансової безпеки України». 

Атестат доцента за кафедрою 

фінансового права 

12ДЦ № 042259 

Захист докторської 

дисертації, 2017. Тема: 

«Правове забезпечення 

фінансової безпеки 

України». 

Атестаційний лист 

Департаменту освіти і 

науки Київської 

обласної державної 

адміністрації від 

20.04.2017. 

1, 2, 3, 

10, 11, 

12, 14 

37. Правовий 

статус 

фінансових 

установ 

(45) 

Бригінець 

Олександр 

Олексійови

ч 

Завідувач 

кафедри 

правознавст

ва 

Національний 

університет 

державної 

податкової 

служби України, 

2008. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

магістр з права. 

Доктор юридичних наук, 

2017. Спеціальність – 

12.00.07 адміністративне 

право і процес; фінансове 

право; інформаційне право. 

Тема докторської дисертації: 

«Правове забезпечення 

фінансової безпеки України». 

Атестат доцента за кафедрою 

фінансового права 

12ДЦ № 042259 

Захист докторської 

дисертації, 2017. Тема: 

«Правове забезпечення 

фінансової безпеки 

України». 

Атестаційний лист 

Департаменту освіти і 

науки Київської 

обласної державної 

адміністрації від 

20.04.2017. 

1, 2, 3, 

10, 11, 

12, 14 

38. Міжнародні 

судові органи 

(15) 

Зінченко 

Раїса 

Юріївна 

Викладач 

кафедри 

загальноюр

идичних 

дисциплін 

Київський 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 1997. 

Спеціальність – 

_ Інститут 

післядипломної освіти 

Київського 

національного 

університету імені 

10, 14, 

16 
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правознавство. 

Кваліфікація – 

юрист. 

Тараса Шевченка, 

2014 р., Свідоцтво 

14СПК №784257 

«Педагогіка вищої 

школи».  

39. Прокуратура 

в системі 

державних 

органів: м.1 - 

Органи 

прокуратури 

та їх 

структура; м.2 

- Організація 

діяльності 

органів 

прокуратури 

(30) 

Біцай 

Анна 

Володимирі

вна 

Викладач 

кафедри 

правознавст

ва 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 2012. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

магістр 

правознавства. 

Кандидат юридичних наук, 

2016. Спеціальність – 

12.00.10 судоустрій; 

прокуратура та адвокатура. 

Тема кандидатської 

дисертації: «Організаційно-

правові засади участі 

адвоката в медіації» 

Захист кандидатської 

дисертації, 2016. Тема 

кандидатської 

дисертації: 

«Організаційно-

правові засади участі 

адвоката в медіації» 

Стаж 

науково-

педагогіч

ної 

роботи 

складає 

менше 2 

років 

40. Судова влада 

в Україні: м.1 

- Система 

судових 

органів; м.2 - 

Організація 

діяльності 

судових 

органів в 

Україні; м.3 - 

Правовий 

Біцай 

Анна 

Володимирі

вна 

Викладач 

кафедри 

правознавст

ва 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 2012. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

магістр 

правознавства. 

Кандидат юридичних наук, 

2016. Спеціальність – 

12.00.10 судоустрій; 

прокуратура та адвокатура. 

Тема кандидатської 

дисертації: «Організаційно-

правові засади участі 

адвоката в медіації» 

Захист кандидатської 

дисертації, 2016. Тема 

кандидатської 

дисертації: 

«Організаційно-

правові засади участі 

адвоката в медіації» 

Стаж 

науково-

педагогіч

ної 

роботи 

складає 

менше 2 

років 
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статус суддів 

(45) 

41. Нотаріат в 

Україні  

(30) 

Алексеєнко 

Оксана 

Петрівна 

Викладач 

кафедри 

загальноюр

идичних 

дисциплін 

Київський  

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 2001. 

Спеціальність – 

правознаство. 

Кваліфікація – 

магістр права. 

_ Інститут 

післядипломної освіти 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка. 

Свідоцтво 14СПК 

№778467, 2014р., 

«Педагогіка вищої 

школи». 

10, 14, 

16 

42. Прокуратура 

в Україні 

(30) 

Біцай 

Анна 

Володимирі

вна 

Викладач 

кафедри 

правознавст

ва 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 2012. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

магістр 

правознавства. 

 

Кандидат юридичних наук, 

2016. Спеціальність – 

12.00.10 судоустрій; 

прокуратура та адвокатура. 

Тема кандидатської 

дисертації: «Організаційно-

правові засади участі 

адвоката в медіації» 

Захист кандидатської 

дисертації, 2016. Тема 

кандидатської 

дисертації: 

«Організаційно-

правові засади участі 

адвоката в медіації» 

Стаж 

науково-

педагогіч

ної 

роботи 

складає 

менше 2 

років 



 

 

72 

43. Гроші та 

кредит (15) 

Лисенок 

Олексій 

Володимир

ович 

Викладач 

кафедри 

фінансів і 

кредиту 

Київський 

національний 

економічний 

університет,  

2004. 

Спеціальність –  

банківська 

справа. 

Кваліфікація – 

магістр з 

банківської 

справи. 

 

Доктор економічних наук, 

2015. Спеціальність  - 

08.00.08 гроші, фінанси і 

кредит. Тема кандидатської 

дисертації: 

 «Теорія та методологія 

управління фінансово-

економічною діяльністю 

банків».  

Атестат доцента за кафедрою 

менеджменту банківської 

діяльності 12ДЦ № 024528 

Захист докторської 

дисертації, 2015. Тема 

кандидатської 

дисертації: «Теорія та 

методологія 

управління фінансово-

економічною 

діяльністю банків».   

1, 2, 

10, 11, 

12, 14, 

16  

44. Адвокатура 

(30) 

Алексеєнко 

Оксана 

Петрівна 

Викладач 

кафедри 

загальноюр

идичних 

дисциплін 

Київський  

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 2001. 

Спеціальність – 

правознаство. 

Кваліфікація – 

магістр права. 

_ Інститут 

післядипломної освіти 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка. 

Свідоцтво 14СПК 

№778467, 2014р., 

«Педагогіка вищої 

школи». 

10, 14, 

16 

45. Юридична 

деонтологія 

(30) 

Задніпряна 

Мар’яна 

Юріївна 

Викладач 

кафедри 

загальноюр

идичних 

дисциплін 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

2011р. 

Кандидат юридичних наук, 

2015. Спеціальність – 

12.00.01 теорія та історія 

держави і права; історія 

політичних і правових вчень. 

Тема кандидатської 

Захист кандидатської 

дисертації, 2015. Тема: 

«Гармонізація 

принципів юридичної 

відповідальності 

України та 

2, 3, 16 
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Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

магістр права. 

дисертації: «Гармонізація 

принципів юридичної 

відповідальності України та 

Європейського Союзу». 

Європейського 

Союзу» 

46. Канонічне 

право та 

релігієзнавств

о 

(30) 

Рибак  

Олена 

Анатоліївна 

Викладач 

кафедри 

гуманітарн

их 

дисциплін 

та фізичної 

підготовки 

Київський 

державний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 1988. 

Спеціальність – 

історія. 

Кваліфікація – 

історик, 

викладач історії 

та 

суспільствознавс

тва. 

Кандидат історичних наук, 

2009. Спеціальність – 

09.00.11 релігієзнавство. 

Тема кандидатської 

дисертації: «Хасидизм як 

прояв реформаційних 

процесів в іудаїзмі на 

території Російської імперії в 

кінці 18 на початку 20 ст». 

Інститут 

післядипломної освіти 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка. 

Свідоцтво 14СПК № 

788444, 2014р. 

«Педагогіка вищої 

школи». 

10, 14, 

16 

47. Страхування 

(30) 

Лисенок 

Олексій 

Володимир

ович 

Викладач 

кафедри 

фінансів і 

кредиту 

Київський 

національний 

економічний 

університет,  

2004. 

Спеціальність –  

банківська 

справа. 

Кваліфікація – 

магістр з 

банківської 

справи. 

Доктор економічних наук, 

2015. Спеціальність  - 

08.00.08 гроші, фінанси і 

кредит. Тема кандидатської 

дисертації: 

 «Теорія та методологія 

управління фінансово-

економічною діяльністю 

банків».  

Атестат доцента за кафедрою 

менеджменту банківської 

діяльності 

Захист докторської 

дисертації, 2015. Тема 

кандидатської 

дисертації: «Теорія та 

методологія 

управління фінансово-

економічною 

діяльністю банків».   

1, 2, 

10, 11, 

12, 14, 

16  
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 12ДЦ № 024528 

48. Приватне 

право 

Стародавньог

о Риму 

(30) 

Іванова 

Світлана 

Михайлівна 

Викладач 

кафедри 

правознавст

ва 

Харківський 

юридичний 

інститут ім. Ф.Е. 

Дзержинського, 

1990. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

юрист 

Кандидат юридичних наук, 

2014. Спеціальність – 

12.00.03, цивільне право і 

цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне 

право. Тема кандидатської 

дисертації: «Визнання 

недійсним правочину як 

спосіб захисту цивільних 

прав та інтересів за 

законодавством України» 

1) Інститут 

підвищення 

кваліфікації 

працівників органів 

нотаріату Нотаріальної 

палати України, 2013. 

Свідоцтво від 

15.11.2013. Тема: 

«Теоретико-правові 

засади регулювання 

спадкових відносин. 

Здійснення права на 

спадкування». 

2) Захист 

кандидатської 

дисертації, 2014. Тема: 

«Визнання недійсним 

правочину як спосіб 

захисту цивільних 

прав та інтересів за 

законодавством 

України» 

2, 3, 16 
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49. Екологічне 

право 

Європейськог

о Союзу 

(30) 

Сюйва 

Ірина 

Сергіївна 

Завідувач 

кафедри 

загальноюр

идичних 

дисциплін 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 2007. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

юрист. 

Кандидат юридичних наук, 

2017. Спеціальність – 

12.00.06 земельне право; 

аграрне право; екологічне 

право; природоресурсне 

право. Тема кандидатської 

дисертації: «Правове 

регулювання використання 

лісових ресурсів у сільському 

господарстві України». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2017. Тема: 

«Правове регулювання 

використання лісових 

ресурсів у сільському 

господарстві України» 

2, 10, 

16 

50. Сімейне 

право (15) 

Іванова 

Світлана 

Михайлівна 

Викладач 

кафедри 

правознавст

ва 

Харківський 

юридичний 

інститут ім. Ф.Е. 

Дзержинського, 

1990. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

юрист 

Кандидат юридичних наук, 

2014. Спеціальність – 

12.00.03, цивільне право і 

цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне 

право. Тема кандидатської 

дисертації: «Визнання 

недійсним правочину як 

спосіб захисту цивільних 

прав та інтересів за 

законодавством України» 

1) Інститут 

підвищення 

кваліфікації 

працівників органів 

нотаріату Нотаріальної 

палати України, 2013. 

Свідоцтво від 

15.11.2013. Тема: 

«Теоретико-правові 

засади регулювання 

спадкових відносин. 

Здійснення права на 

спадкування». 

2) Захист 

кандидатської 

дисертації, 2014. Тема 

кандидатської 

дисертації: «Визнання 

недійсним правочину 

2, 3, 16 
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як спосіб захисту 

цивільних прав та 

інтересів за 

законодавством 

України» 

51. Земельне 

право 

(30) 

Сюйва 

Ірина 

Сергіївна 

Завідувач 

кафедри 

загальноюр

идичних 

дисциплін 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 2007. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

юрист. 

Кандидат юридичних наук, 

2017. Спеціальність – 

12.00.06 земельне право; 

аграрне право; екологічне 

право; природоресурсне 

право. Тема кандидатської 

дисертації: «Правове 

регулювання використання 

лісових ресурсів у сільському 

господарстві України». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2017. Тема: 

«Правове регулювання 

використання лісових 

ресурсів у сільському 

господарстві України» 

2, 10, 

16 

52. Міжнародне 

приватне 

право 

(30) 

Іванова 

Світлана 

Михайлівна 

Викладач 

кафедри 

правознавст

ва 

Харківський 

юридичний 

інститут ім. Ф.Е. 

Дзержинського, 

1990. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

юрист 

Кандидат юридичних наук, 

2014. Спеціальність – 

12.00.03, цивільне право і 

цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне 

право. Тема кандидатської 

дисертації: «Визнання 

недійсним правочину як 

спосіб захисту цивільних 

прав та інтересів за 

законодавством України» 

1) Інститут 

підвищення 

кваліфікації 

працівників органів 

нотаріату Нотаріальної 

палати України, 2013. 

Свідоцтво від 

15.11.2013. Тема: 

«Теоретико-правові 

засади регулювання 

спадкових відносин. 

Здійснення права на 

спадкування». 

2) Захист 

2, 3, 16 
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кандидатської 

дисертації, 2014. Тема: 

«Визнання недійсним 

правочину як спосіб 

захисту цивільних 

прав та інтересів за 

законодавством 

України» 

53. Сімейне 

законодавство 

України: 

питання 

теорії і 

практики 

(15) 

Іванова 

Світлана 

Михайлівна 

Викладач 

кафедри 

правознавст

ва 

Харківський 

юридичний 

інститут ім. Ф.Е. 

Дзержинського, 

1990. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

юрист 

Кандидат юридичних наук, 

2014. Спеціальність – 

12.00.03, цивільне право і 

цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне 

право. Тема кандидатської 

дисертації: «Визнання 

недійсним правочину як 

спосіб захисту цивільних 

прав та інтересів за 

законодавством України» 

1) Інститут 

підвищення 

кваліфікації 

працівників органів 

нотаріату Нотаріальної 

палати України, 2013. 

Свідоцтво від 

15.11.2013. Тема: 

«Теоретико-правові 

засади регулювання 

спадкових відносин. 

Здійснення права на 

спадкування». 

2) Захист 

кандидатської 

дисертації, 2014. Тема 

кандидатської 

дисертації: «Визнання 

недійсним правочину 

як спосіб захисту 

цивільних прав та 

2, 3, 16 
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інтересів за 

законодавством 

України» 

Особи, які працюють за сумісництвом 

1. Трудове 

право: м. 1 - 

Трудове 

право; м. 2 - 

Основи 

підприємниць

кої діяльності 

(45) 

Сахарук 

Ірина 

Сергіївна 

Асистент 

кафедри 

трудового 

права та 

права 

соціального 

забезпеченн

я 

Київського 

національн

ого 

університет

у імені 

Тараса 

Шевченка 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 2009. 

Спеціальність-

правознавство. 

Кваліфікація – 

магістр права. 

Кандидат юридичних наук, 

2013. Спеціальність – 

12.00.05 трудове право; право 

соціального забезпечення. 

Тема кандидатської 

дисертації: «Недопущення 

дискримінації як принцип 

трудового права». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2013. Тема 

кандидатської 

дисертації: 

«Недопущення 

дискримінації як 

принцип трудового 

права». 

2, 10, 

14 

2. Конституці

йне право 

(90) 

Чехович 

Тетяна 

Валеріївна 

Доцент 

кафедри 

конституцій

ного права 

Київського 

національн

ого 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 2000. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кандидат юридичних наук, 

2005. Спеціальність – 

12.00.02 конституційне 

право. Тема кандидатської 

дисертації: «Державна влада 

як інститут конституційного 

права України».  

Кафедра 

конституційного права 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка. 

Наказ № 11-08-15 від 

2, 3, 

14, 15 
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університет

у імені 

Тараса 

Шевченка 

 Кваліфікація – 

магістр права. 

Атестат доцента за кафедрою 

конституційного права 12ДЦ 

№ 035652 від 04.07.2013 

25.10.2016. «Проблеми 

практичної реалізації 

активних методів 

навчання».  

3. Правозахисні 

інституції в 

Україні 

(15) 

Саленко 

Ольга 

Василівна 

Асистент 

кафедри 

правосуддя 

Київського 

національн

ого 

університет

у імені 

Тараса 

Шевченка 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 2011. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

магістр права. 

Кандидат юридичних наук, 

2015. Спеціальність – 

12.00.10 судоустрій; 

прокуратура та адвокатура. 

Тема кандидатської 

дисертації: «Гармонізація 

законодавства України про 

судоустрій і статус суддів із 

міжнародними стандартами».   

Захист кандидатської 

дисертації 2015 р. 

Тема кандидатської 

дисертації: 

«Гармонізація 

законодавства України 

про судоустрій і статус 

суддів із 

міжнародними 

стандартами»   

2, 3, 14 

4. Право 

соціального 

захисту 

(30) 

Сахарук 

Ірина 

Сергіївна 

Асистент 

кафедри 

трудового 

права та 

права 

соціального 

забезпеченн

я 

Київського 

національн

ого 

університет

у імені 

Тараса  

 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 2009. 

Спеціальність-

правознавство. 

Кваліфікація – 

магістр  права. 

Кандидат юридичних наук, 

2013. Спеціальність – 

12.00.05 трудове право; право 

соціального забезпечення. 

Тема кандидатської 

дисертації: «Недопущення 

дискримінації як принцип 

трудового права». 

Захист кандидатської 

дисертації 2013р. Тема 

кандидатської 

дисертації: 

«Недопущення 

дискримінації як 

принцип трудового 

права». 

2, 10, 

14 
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Шевченка 

5. Судова 

медицина 

(15) 

Федорова 

Олена 

Анатоліївна 

Асистент 

кафедри 

судової 

експертизи 

Київського 

медичного 

університет

у ім. 

О.О.Богомо

льця. 

Київський 

медінститут ім. 

О.О. 

Богомольця, 

1985. 

Спеціальність – 

гігієна, 

санітарія, 

епідеміологія. 

Кандидат медичних наук, 

2017. Спеціальність – 

14.01.25 судова медицина. 

Тема кандидатської 

дисертації: «Судово-медичне 

визначення давності настання 

смерті за кристалографією 

тканин трупа під час його 

гнильної трансформації». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2017. Тема: 

«Судово-медичне 

визначення давності 

настання смерті за 

кристалографією 

тканин трупа під час 

його гнильної 

трансформації» 

2, 3, 14 

6. Судова 

психіатрія 

(30) 

Федорова 

Олена 

Анатоліївна 

Асистент 

кафедри 

судової 

експертизи 

Київського 

медичного 

університет

у ім. 

О.О.Богомо

льця. 

Київський 

медінститут ім. 

О.О. 

Богомольця, 

1985. 

Спеціальність – 

гігієна, 

санітарія, 

епідеміологія. 

Кандидат медичних наук, 

2017. Спеціальність – 

14.01.25 судова медицина. 

Тема кандидатської 

дисертації: «Судово-медичне 

визначення давності настання 

смерті за кристалографією 

тканин трупа під час його 

гнильної трансформації». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2017. Тема: 

«Судово-медичне 

визначення давності 

настання смерті за 

кристалографією 

тканин трупа під час 

його гнильної 

трансформації» 

2, 3, 14 

7. Менеджмент Ковальська Доцент Технологічний Кандидат економічних наук, Кафедра 2, 3, 10 
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(30) Кристина 

Валентинів

на 

кафедри 

менеджменту 

інноваційної 

та 

інвестиційної 

діяльності 

Київського 

національног

о 

університету 

імені Тараса 

Шевченка 

 

університет 

Поділля, 2001. 

Спеціальність – 

управління 

трудовими 

ресурсами. 

Кваліфікація – 

економіст 

2005. Спеціальність 08.06.01 – 

економіка і організація 

управління підприємствами. 

Тема кандидатської 

дисертації: 

«Стратегія внутрішньо 

корпоративного управління 

на підприємствах». 

Атестат доцента за кафедрою 

менеджменту інноваційної та 

інвестиційної діяльності 

12ДЦ № 031867 

менеджменту, 

інноваційної та 

інвестиційної 

діяльності Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка. 

Тема: «Державне 

регулювання 

інвестиційної 

діяльності страхових 

компаній», 

наказ № 05-44-02 від 

12.04.2015р. 

 

8. Міжнародне 

публічне 

право 

(30) 

Чехович 

Тетяна 

Валеріївна 

Доцент 

кафедри 

конституці

йного права 

Київського 

національн

ого 

університет

у імені 

Тараса 

Шевченка 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 2000. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

магістр права. 

Кандидат юридичних наук, 

2005. Спеціальність – 

12.00.02 конституційне 

право. Тема кандидатської 

дисертації: «Державна влада 

як інститут конституційного 

права України».  

Атестат доцента за кафедрою 

конституційного права 12ДЦ 

№ 035652 від 04.07.2013 

Кафедра 

конституційного права 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка. 

Наказ № 11-08-15 від 

25.10.2016. «Проблеми 

практичної реалізації 

активних методів 

навчання».  

2, 3, 

14, 15 

* Згідно 1-16 пункту 5 приміток додатку 12 Ліцензійних умов підпункти для визначення рівня 

наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника використовуються 

такі показники: 
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1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, 

зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН; 

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових 

видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень; 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим 

центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі 

співавторства - з фіксованим власним внеском); 

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження 

наукового ступеня; 

5) участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи, наявність 

звання “суддя міжнародної категорії”; 

6) проведення навчальних занять іноземною мовою (крім мовних навчальних дисциплін) в обсязі 

не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік; 

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, 

або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних 

комісій з вищої освіти МОН, або робочих груп з розроблення стандартів вищої освіти України; 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), 

або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових 

фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання; 

9) керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робота у складі організаційного 

комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародної студентської олімпіади/II етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)/III-IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II-III етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук; керівництво 

студентом, який став призером Олімпійських, Паралімпійських ігор, Всесвітньої та Всеукраїнської 

Універсіади, чемпіонату світу, Європи, Європейських ігор, етапів Кубку світу та Європи, чемпіонату 

України; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та  
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Додаток 12  

до Ліцензійних умов 

КАДРОВІ ВИМОГИ  

щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

Найменування показника (нормативу) 

Вимоги до значення 

показника (нормативу) 

за рівнями вищої 

освіти 

Фактично 

перший (бакалаврський) рівень 

Провадження освітньої діяльності  

4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними 

(науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем 

роботи (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості 

годин): 

 
 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання (до 6 вересня 2019 р. 

для початкового рівня з урахуванням педагогічних працівників, які мають 

вищу категорію) 

50 79 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 10 17 

3) які мають науковий ступінь доктора наук та вчене звання - - 

5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують 

формування професійних компетентностей, науково-педагогічними 

(науковими) працівниками, які є визнаними професіоналами з досвідом 

роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом 

кількості годин): 

 
 

1) дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом - - 

2) практичної роботи за фахом 10 10 
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