Дотримання нормативних вимог щодо якісних характеристик підготовки
спеціалістів (перепідготовка) зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство»
в Академії адвокатури України
Якісні характеристики підготовки магістра

Найменування показника (нормативу)

1
1. Умови забезпечення державної гарантії
якості вищої освіти
1.1 .Виконання навчального плану за
показниками: перелік навчальних дисциплін,
години, форми контролю, %
1.2. Підвищення кваліфікації викладачів
постійного складу за останні 5 років, %
1.3. Чисельність науково-педагогічних
(педагогічних) працівників, що обслуговують
спеціальність і працюють у навчальному
закладі за основним місцем роботи, які
займаються вдосконаленням навчальнометодичного забезпечення, науковими
дослідженнями, підготовкою підручників та
навчальних посібників, %
2. Результати освітньої діяльності (рівень
підготовки фахівців), не менше %
2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та
соціально-економічної підготовки:
2.1.1. Успішно виконанні контрольні
завдання, %
2.1.2. Якісно виконанні контрольні завдання
(оцінки "5" і "4"), %
2.2. Рівень знань студентів з природничонаукової (фундаментальної) підготовки:
2.2.1. Успішно виконанні контрольні
завдання, %
2.2.2. Якісно виконанні контрольні завдання
(оцінки "5" і "4"), %
2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної
(фахової) підготовки:
2.3.1. Успішно виконанні контрольні
завдання, %
2.3.2. Якісно виконанні контрольні завдання
(оцінки "5" і "4"), %
2.4. Рівень знань студентів з вибіркових
дисциплін:
2.4.1. Успішно виконані контрольні завдання,
%
2.4.2. Якісно виконані контрольні завдання
(оцінки «5» і «4»), %
.3 Організація наукової роботи
3.1. Наявність у структурі навчального
закладу наукових підрозділів
/
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Якісні характеристики підготовки магістра
Найменування показника (нормативу)

Значення показника
(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення
фактичного
значення
показника від
норматив-ного
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+
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1
3.1.2 Участь студентів у науковій роботі
(наукова робота на кафедрах та в
лабораторіях; участь в наукових
конференціях, конкурсах, виставках,
профільних олімпіадах тощо)
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права Сумського державного університету
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ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти
Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного
забезпечення освітньої діяльності підготовки спеціалістів (перепідготовка) зі
спеціальності 7.03040101 «Правознавство» в Академії адвокатури України

Найменування показника (нормативу)

Значення
показника
(нормативу) за
другим (магістерським) рівнем

Фактичне значення показника

Відхилення
фактичного
значення
показника від
нормативного

1

2

3

4

КАДРОВІ В И М О Г И
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
+
1. Наявність у закладі освіти
+
підрозділу чи кафедри,
відповідальних за підготовку
здобувачів вищої освіти
2. Наявність у складі підрозділу чи
три особи, що
кафдера
кримінального
та
адміністративного права - 8
кафедри, відповідальних за підготовку
мають науковий
осіб (з них 5 д.ю.н., 2 к.ю.н.;
здобувачів вищої освіти, тимчасової
ступінь та вчене
цивільного,
робочої ф у п и (проектної г р у п и ) 3
звання, з них один кафедра
господарського
права
та
науково-педагогічних працівників, на
доктор наук або
процесу - 10 осіб (з них 1
яку покладено відповідальність за
професор
д.ю.н., 7 к.ю.н та доц.; кафедра
підготовку здобувачів вищої освіти за
української
філології
та
певною спеціальністю
суспільних наук - 5 осіб (з них 4
к.н. 1 — к.ю.н.)
3. Наявність у керівника проектної
групи (гаранта освітньої програми):
1) наукового ступеня та/або вченого
звання за відповідною або
спорідненою спеціальністю
2) наукового ступеня та вченого
звання за відповідною або
спорідненою спеціальністю
3) стажу науково-педагогічної та/або
наукової роботи не менш як 10 років
(до 6 вересня 2019 р. для початкового
рівня з урахуванням стажу
педагогічної роботи)
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)
2) які мають науковий ступінь
доктора наук або вчене звання
професора
Голова експертної комісії
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2) пунктів харчування
3) актового чи концертного залу
4) спортивного залу
5) стадіону та/або спортивних
майданчиків
6) медичного пункту
4. Забезпеченість здобувачів вищої
освіти гуртожитком (мінімальний
відсоток потреби)
5. Забезпеченість к о м п ' ю т е р н и м и
робочими місцями, лабораторіями,
полігонами, обладнанням,
устаткованням, необхідними для
виконання навчальних планів
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо навчально-методичного забезпечення
+
+
1. Наявність опису освітньої програми
2. Наявність навчального плану та
пояснювальної записки до нього
3. Наявність робочої програми з
кожної навчальної дисципліни
навчального плану
4. Наявність комплексу навчальнометодичного забезпечення з кожної
навчальної дисципліни навчального
плану
5. Наявність програми практичної
підготовки, робочих програм практик
6. Забезпеченість студентів
навчальними матеріалами з кожної
навчальної дисципліни навчального
плану
7. Наявність методичних матеріалів
для проведення атестації здобувачів

+

+

+

+

+

+

+
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо інформаційного забезпечення освітньої
1. Забезпеченість бібліотеки
не менш як п'ять
10
вітчизняними та закордонними
найменувань
фаховими періодичними виданнями
відповідного або спорідненого
профілю, в тому числі в електронному
вигляді
+
+
2. Наявність доступу до баз даних
періодичних наукових видань
англійською мовою відповідного або
спорідненого профілю (допускається
спільне користування базами кількома
закладами освіти)
+
+
3. Наявність офіційного веб-сайту
закладу освіти, на якому розміщена
основна інформація про його
діяльність (структура, ліцензії та
сертифікати про акредитацію,
освітня/освітньо-наукова/
видавнича/атестаційна (наукових
кадрів) діяльність, навчальні та
наукові структурні підрозділи та їх
склад, перелік навчальних дисциплін,
правила прийому, контактна
інформація)
4. Наявність електронного ресурсу
Голова експертної комісії
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3) які мають науковий ступінь
доктора наук та вчене звання
5. Проведення лекцій з навчальних
дисциплін, що забезпечують
формування професійних
компетентностеи, науковопедагогічними (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
6. Проведення лекцій, практичних,
семінарських та лабораторних занять,
здійснення наукового керівництва
курсовими, дипломними роботами
(проектами), дисертаційними
дослідженнями науковопедагогічними (науковими)
працівниками, рівень наукової та
професійної активності кожного з
яких засвідчується виконанням за
останні п'ять років не менше трьох
умов, зазначених у пункті 5 приміток
7. Наявність випускової кафедри із
спеціальної (фахової) підготовки, яку
очолює фахівець відповідної або
спорідненої науково-педагогічної
спеціальності:
1) з науковим ступенем доктора наук
та вченим званням
2) з науковим ступенем та вченим
званням
3) з науковим ступенем або вченим
званням
8. Наявність трудових договорів
(контрактів) з усіма науковопедагогічними працівниками та/або
наказів про прийняття їх на роботу
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+36
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(12 осіб)
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-

—

11 осіб

2
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+
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо матеріально-технічного забезпечення
1. Забезпеченість приміщеннями для
2,4
4,1
проведення навчальних занять та
контрольних заходів (кв. метрів на
одну особу для фактичного
контингенту студентів та заявленого
обсягу з урахуванням навчання за
змінами)
2. Забезпеченість мультимедійним
ЗО
ЗО
обладнанням для одночасного
використання в навчальних
аудиторіях (мінімальний відсоток
кількості аудиторій)
3. Наявність соціально-побутової
інфраструктури:
+//
/
+
1) бібліотеки, у тому числі читального
- —
залу

/
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закладу освіти, який містить
навчально-методичні матеріали з
навчальних дисциплін навчального
плану, в тому числі в системі
дистанційного навчання (мінімальний
відсоток навчальних дисциплін)
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«Одеська юридична академія
доктор юридичних наук, професор
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висновок
експертної комісії Міністерства освіти і науки України
про результати проведення первинної акредитаційної експертизи
перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство» у
Товаристві з обмеженою відповідальністю «Академія адвокатури України
м. Київ

«13» грудня 2017 р.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 04 грудня 2017
р. № 1318-А відповідно до пункту 4 Положення про акредитацію вищих
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих
професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих
навчальних закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення
первинної акредитаційної експертизи перепідготовки спеціалістів зі
спеціальності 7.03040101 «Правознавство» у Товаристві з обмеженою
відповідальністю «Академія адвокатури України» у період з 11.12.2017 р. по
13.12.2017 р. експертна комісія у складі:
Куліша Анатолія Миколайовича, директора навчально-наукового
інституту права Сумського державного університету, доктора юридичних
наук, професора, голова комісії;
Лагковської
Тамари
Анатоліївни,
завідувача
кафедри
конституційного, адміністративного та фінансового права Національного
університету «Одеська юридична академія», доктора юридичних наук,
професора, член комісії
розглянула подану Товариством з обмеженою відповідальністю
«Академія адвокатури України» акредитаційну справу та провела експертне
оцінювання стану спроможності названого вище навчального закладу щодо
акредитації перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 7.03040101
«Правознавство».
Під час експертної оцінки комісія перевірила достовірність інформації,
поданої до Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування
разом із заявою, а також фактичний стан кадрового, навчально-методичного,
матеріально-технічного забезпечення навчального закладу на предмет його
відповідності нормативним вимогам.
Здійснюючи перевірку комісія керувалась
постановою Кабінету
Міністрів України від 09.08.2001 № 978 «Про затвердження Положення про
акредитацію вищих навчальних закладів^ і спеціальностей у вищих
навчальних закладах та вищих професійних училищах» та постановою
Голова експертної комісії
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Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1 1 8 7 «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти,
Положенням про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної
експертизи та Типовим положенням про регіональну експертну раду з питань
ліцензування та атестації навчальних закладів»
За результатами проведеної роботи встановлено:

І. Загальна характеристика навчального закладу
Академія адвокатури України (до 12 грудня 2001 року - Інститут
адвокатури при Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка) створена у формі товариства з обмеженою відповідальністю
згідно з Установчим договором №1 від 07 серпня 1995 року зі змінами,
внесеними 05 жовтня 2001р. (свідоцтво про реєстрацію № 05483 від
12.12.2001 p.).
Академія є правонаступником ТОВ "Інститут адвокатури при
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка".
Ректор Академії адвокатури України Варфоломеєва Тетяна Вікторівна
-адвокат (з 1974 p.), доктор юридичних наук (з 1994 p.), член-кореспондент
Національної Академії правових наук України (з 2002 p.), Заслужений
юрист України (1995 p.), завідувач кафедри адвокатської майстерності та
міжнародної юридичної практики Академії адвокатури України (з 1996 —
2016 pp.), голова спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (2009-2012 pp.),
Президент Спілки адвокатів України (2006-2011 pp.), член Науковоконсультативної ради при Верховному Суді України (1995-2007 pp.) і
заступник голови кримінально-правової секції Науково—консультативної
ради Верховного суду України (2003-2007 pp.), член Міжнародної
науково-експертної ради адвокатури (з 2008 p.), член експертної ради ДАК з
права (2011-2014 pp.).
Навчальну діяльність Академія (тоді - Інститут) адвокатури України
розпочала у 1996 р. після отримання ліцензії Міністерства освіти і науки
України від 13 червня 1996 р. на провадження освітньої діяльності,
пов'язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до
спеціаліста за напрямом 0601 «Право», 7.060101 «Правознавство» з
ліцензованим обсягом 150 осіб.
Відповідно до рішення ДАК від 17 травня 2001 року (протокол №
33) Інститут адвокатури при Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка визнано акредитованим вперше за III (третім) рівнем з
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напряму 0601 Право спеціальності 7.060101 Правознавство (сертифікат серія
НІ-ІІІ № 117032). Рішенням ДАК від 4 червня 2002 року (протокол № 39)
Академію адвокатури України визнано акредитованою за IV (четвертим)
рівнем вперше з напряму 0601 Право, спеціальності 8.060101 Правознавство
(сертифікат серія HI-IV № 117647).
У 1998 році створений власний Видавничий центр.
У 1999 році відкрито Школу адвокатської підготовки.
Аспірантуру відкрито у липні 2002 року за спеціальністю 12.00.09
(Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, оперативнорозшукова діяльність), у 2003 році відкрито спеціальність 12.00.08
(Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право), у
травні 2004 року - спеціальність 12.00.10 (Судоустрій, прокуратура та
адвокатура) та разово спеціальність 12.00.04 (Господарське право;
господарсько-процесуальне право), в 2008 році - разово спеціальність
12.00.03 (Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне
приватне право).
На підставі постанови Президії та наказу № 315 від 14.05.2004 р.
Вищої атестаційної комісії України в Академії адвокатури України створена
спеціалізована вчена рада К 26.122.01 з правом прийняття до розгляду та
проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних наук за спеціальностями:
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінальновиконавче право;
12.00.09 — кримінальний процес та криміналістика; судова
експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
12.00.10 - судоустрій, прокуратура та адвокатура.
Чинний склад спеціалізованої вченої ради, затверджений наказом
МОН України від 7 жовтня 2016 р. № 1222 зі встановленням повноважень
строком на 3роки.
У 2003 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і
науки України Вченій раді Академії надано право розглядати питання про
присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання доцента.
Академія адвокатури України є вищим навчальним закладом IV рівня
акредитації, готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом
підготовки «Право» та спеціальностями «Правознавство», бакалаврів і
магістрів за напрямом та спеціальністю, «Міжнародне право» бакалаврів за
напрямом підготовки «Філологія» та магістрів за спеціальністю
«Переклад».
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В Академії адвокатури України на сьогодні діють 7 кафедр, здатних
ефективно і результативно вести навчальний процес, поєднаний з науковою
діяльністю, а саме:
- кафедра кримінального та адміністративного права.
- кафедра цивільного, господарського права та процесу.
- кафедра кримінального процесу та криміналістики.
- кафедра адвокатської майстерності і міжнародної юридичної
практики.
- кафедра прав людини, міжнародного та європейського права.
- кафедра української філології та суспільних наук.
- кафедра іноземних мов та перекладу.
Створені і успішно функціонують Науково-дослідний інститут прав
людини та проблем
адвокатури, Міжкафедральна
лабораторія
з
порівняльного законодавства, Музей історії адвокатури, Музей історії
Академії адвокатури України, Науково-дослідний інститут медичного і
фармацевтичного права та біоетики, Інститут підвищення кваліфікації, в
рамках якого діє Школа адвокатської підготовки, школа медіації, курси
арбітражних керуючих, Центр розвитку професійних компетенцій, який
об'єднує декілька структурних підрозділів Академії: навчальну юридичну
консультацію, ювенальну навчальну консультацію, а також забезпечує
проведення рольових ігор, тренінгів, майстер-класів. В Академії діє власний
Видавничий центр.
Освітня діяльність Академії адвокатури України знайшла позитивну
оцінку з боку держави і громадськості, зокрема роботодавців. За 2002 - 2010
роки Академія відзначена багатьма нагородами, медалями міжнародних
виставок, серед них: 6 золотих медалей (зокрема за впровадження
інноваційних технологій у 2010 році), 4 срібних, 1 бронзова, 2 Гран-прі,
понад 20 дипломів, а також подяки та свідоцтва.
Академія приймає активну участь у рейтингах та міжнародних
виставках.
У 2015 році:
- Академія втретє удостоєна ГРАН-ПРІ «Лідер вищої освіти» у
Шостої Міжнародної виставці «Сучасні навчальні заклади - 2015».
У 2016 році:
- Академія нагороджена золотою медаллю у Сьомій Міжнародній
виставці «Сучасні заклади освіти-2016» у номінації: «Використання
комплексу сучасних
1 рішень для підвищення
ЯКОСТІ освіти»
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- У Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті —
2016» Академія стає лауреатом у номінації «Електронний освітній
ресурс»
за
розробку
«Професійна
етика
і
дисциплінарна
відповідальність адвоката: практичний курс».
У 2017 році:
- У Восьмій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та П'ята
міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu» Академія стала
переможцем у Рейтинговому виставковому конкурсі з нагородженням
Гран-Прі «Лідер наукової та науково-технічної діяльності», а також
нагороджена Золотою медаллю та дипломом у конкурсі з тематичних
номінацій: «Компетентнісний підхід - основа якості змісту навчальновиховного процесу в закладах освіти».
- У Дев'ятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті».
Академія удостоєна звання Лауреат конкурсу «Видатні науковопрактичні досягнення в освіті» у номінації «Електронний освітній
ресурс» За розробку та впровадження програми спеціальної
адвокатської підготовки
У 2015 році в рейтингу «Топ 200 Україна» - 2015 Академія
адвокатури України посіла третє місце серед юридичних вузів. З двохсот
ВНЗ, включених до загального рейтингу «Топ 200 Україна» 2015, вибрано і
згруповано вузи за напрямом діяльності: «ВНЗ права, правоохоронної
діяльності, цивільного захисту, безпеки життєдіяльності», де третє місце
посіла Академія адвокатури України, після Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого та Національного університету
«Одеська юридична академія». Джерело:
У 2015 році Академія адвокатури України увійшла до ТОП-Ю
кращих приватних ВНЗ України і включена до рейтингу кращих столичних
вузів. Академія посіла 8 місце серед «Кращих приватних навчальних»
закладів України та 25 серед «Кращих навчальних закладів столиці України»
за даними Інформаційного освітнього ресурсу «Освіта.иа», яким складено
консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України 2015 року.
У 2016-2017 pp. Академія адвокатури увійшла у рейтинговий список
«ТОП-200 Україна» і посіла 118 та 115 місце.
За результатами вступних випробувань бакалаврів-правників на
здобуття вищої освіти за ступенем магістра спеціальності 081 «Право»
Академія адвокатури України посіла 12 місце у розрізі 77 вищих навчальних
закладів.
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Наявність основних правоустановчих документів
Експертна комісія перевірила оригінали і констатує наявність в академії
таких правоустановчих документів:
1.
Статут Академії адвокатури України.
2.
Установчий договір про створення та діяльність ТОВ "Академія
адвокатури України".
3.
Свідоцтво про державну реєстрацію.
4.
Довідка про внесення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).
5.
Довідка про внесення вищого навчального закладу до
Державного реєстру вищих навчальних закладів України (реєстрація № 1 1 1-212 від 21.03.2008р.).
6.
Договір про оренду приміщень.
7.
Копія Висновку державної епідеміологічної експертизи.
8.
Висновок Головного управління Держтехногенбезпеки у м.
Києві.
9.
Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації
та громадянство керівника закладу: дипломів про вищу освіту та науковий
ступінь, паспорта.
Копії діючих ліцензій на надання освітніх послуг та сертифікатів
про акредитацію:
1. Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636100
на надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням вищої освіти з:
• напряму 6.030401 Правознавство, бакалавр (175 осіб д.ф.н., 175
- з.ф.н.) (протокол ДАК №88 від 30.06.2011 р); спеціальностей 7.03040101
Правознавство, спеціаліст (175 осіб д.ф.н., 175 - з.ф.н.) (протокол АКУ №110
від 08.07.2014 р); 8.03040101 Правознавство, магістр, (75 осіб д.ф.н., 75 з.ф.н.) (протокол АКУ №110 від 08.07.2014 p.);
• напряму 6.030202 Міжнародне право, бакалавр (75 осіб д.ф.н.),
(протокол АКУ №109 від 03.06.2014 р)., 8.03020201 Міжнародне право,
магістр (ЗО д.ф.н.) (протокол АКУ №109 від 03.06.2014 р);
• напряму 6.020303 Філологія, бакалавр (50 осіб д.ф.н.) (протокол
АКУ №102 від 29.03.2013 р)., спеціальності 8.02030304 Переклад, магістр
(50 осіб д.ф.н.) (протокол ДАК №88 від 30.06.2011 р);
• Перепідготовка спеціалістів 7.03040101 Правознавство (протокол
АКУ №109 від 03.06.2014 р);
• Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян
України з ліцензованим обсягом црийому 276 осіб з терміном дії до 1 липня
2017 р.
У
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• Підвищення кваліфікації фахівців за акредитованим напрямом 0601
Право за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство» з ліцензованим обсягом
прийому 500 осіб на рік з терміном дії до 1 липня 2020 р.
2. Сертифікати про акредитацію:
• за II (другим) рівнем з напряму (спеціальності) 08 Право 081
Право (сертифікат серія НІ №1188143) з терміном дії до 1 липня 2026 р.
• за III (третім) рівнем з напряму (спеціальності) 0601 Право,
7.060101 Правознавство (сертифікат серія НІ-ІІІ №1150524) з терміном
дії до 1 липня 2016 р.
• за IV (четвертим) рівнем з напряму (спеціальності) 08 Право, 081
Право (сертифікат серія НІ №1188142) з терміном дії до 1 липня 2026 р.
Висновок
Представлена на акредитаційну експертизу правова, навчальна та
методична документація є достовірною, повною за обсягом та відповідає
діючим акредитаційним вимогам Міністерства освіти і науки України.
II. Формування контингенту студентів
Ліцензійний обсяг перепідготовки фахівців спеціальності 7.03040101
«Правознавство» в Академії адвокатури України складає - 50 осіб на денній
та 100 на заочній формах навчання .
В Академії здійснюється набір абітурієнтів відповідно до Правил
прийому до Академії адвокатури України в межах ліцензованого обсягу.
За спеціальністю 7.03040101 «Правознавство» (перепідготовка)
приймаються особи, що здобули освітньо-кваліфікаційний
рівень
спеціаліста або магістра, які вступають до Академії адвокатури України за
результатами вступних випробувань,конкурсного відбору.
Профорієнтаційна робота проводиться під час Днів відкритих
дверей Академії адвокатури України, що відбуваються кожного місяця з
запрошенням майбутніх абітурієнтів, також через засоби масової інформації:
сайті Академії адвокатури України сайті Академії адвокатури
України сайті Академії адвокатури України /www/aau.edu.ua/, Osvita.ua/,
/osvits.org.ua/;
радіо «Європа плюс», «Бізнес Радіо» ;
телебаченні;
міжнародних спеціалізованих виставках сучасних навчальних
закладів освіти: «Інноватика в сучасній освіті», «Сучасні заклади освіти»,
«Освіта
та
кар'єра»,
Всеукраїнська
виставка
«Освіта.
Робота.
Підприємництво» та ін.;
рекламних площа:
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•
рекламних листівках, які роздаються підчас Днів відкритих
дверей Академії адвокатури України;
в спеціалізованих журналах, таких як «Сучасна освіта», «Куди
піти навчатись», «Курси Києва» та ін.;
•
в газетах «Сегодня» та ін.;
Для збереження контингенту Академія дбає про кадровий
потенціал,
матеріально-технічне
забезпечення,
якість
викладання,
впроваджуючи новітні міжнародні технології навчання, створює творчу
атмосферу у ході навчального процесу, здійснює систематичний контроль за
якістю навчання.
Формування
контингенту
студентів
здійснюється
в межах
ліцензованого обсягу.
Якісні і кількісні показники прийому студентів перепідготовка
спеціалістів 7.03040101 Правознавство наведені у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1 — Показники формування контингенту студентів
перепідготовка спеціалістів 7.03040101 Правознавство у Товаристві з
обмеженою відповідальністю «Академія адвокатури України»
№
п/п
1

1.
2.

Показники
2

Ліцензований обсяг підготовки (очна / заочна
форма навчання)
Прийнято на навчання всього (осіб)
• денна форма
в т.ч. за держзамовленням
• заочна форма
в т.ч. за держзамовленням
•
•
•

3.

4.
5.

тих, що отримали диплом з відзнакою
нагороджених медалями, або тих, що
отримали атестат з відзнакою
таких,
що
пройшли
довгострокову
підготовку і профорієнтацію зарахованих
на пільгових умовах, з якими укладені
договори на підготовку

Подано заяв на одне місце за формами
навчання
•
денна
•
заочна
Конкурс на одне місце державного замовлення
Кількість
випускників
ВНЗ
І-ІІ
рівнів
акредитації, прийнятих на скорочений термін
навчання на
• денну форму
Л
•
заочна форма
/ /
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2014 рік
3

Роки
2015 рік
2016 рік
4
5

50/
100

50/
100

29

11

8

1

50/
100

2017 рік
6

50/
100

-

-

-

29
-

11

. V

-

-

-

-

-

-
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III. Зміст підготовки фахівців
Академія забезпечує набуття спеціалістами знань і готує їх до
професійної діяльності згідно із навчальним планом, затвердженим ректором
Академії, складеним на підставі освітньо-професійної програми підготовки
спеціалістів за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство» (перепідготовка),
визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін,
послідовність їх вивчення, обсяг навчальних занять, форми підсумкового
контролю відповідно до наказів Міністерства.
Навчальний план містить такі розділи:
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (126/3780 кредитів/
годин), що складається з:
Циклу
соціально-гуманітарної
підготовки
(9/270
кредитів/годин);
•
Циклу фундаментальної підготовки (68/2040 кредитів/годин;
•
Циклу професійної та практичної підготовки (49/1470 кредитів/
годин).
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (3570/119
годин/кредитів), що складається з:
•
Дисциплін самостійного вибору навчального закладу (900/30
годин/ кредитів);
•
Дисципліни вільного вибору студента (1770/59 годин/кредитів).
Перший розділ нормативних циклів дисциплін включає забезпечення
фундаментальної підготовки, високий рівень загальної і професійної
культури та навички науково—дослідної роботи.
У другий розділ включені професійно-орієнтовані рекомендовані
стандартом дисципліни, і такі, що відображають специфіку навчання в
Академії для організації правозахисної та адвокатської діяльності,
практичної підготовки.
Загальний бюджет теоретичного навчання студентів з нормативним
терміном навчання 3 роки 6 місяців складає 7350/245 годин/кредитів.
Практична
підготовка
студентів
включає
науково-виробничу
практику і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.
Практики проводяться в державних органах влади, юридичних фірмах,
адвокатських об'єднаннях тощо.
Академія адвокатури забезпечує набуття студентами правових
знань і готує їх до правозахисної діяльності.
Особливість змісту підготовки фахівців^-у Академії адвокатури
України полягає у максимальної^ поє^нанйі теоретичного навчання з
Голова експертної комісії
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практикою, у формуванні у період навчання практичних навичок майбутньої
професії.
Висновок
Зміст перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 7.03040101
«Правознавство» відповідає нормативним документам Міністерства освіти і
наки України.
IV. Організаційне та навчально-методичне забезпечення
навчально-виховного процесу
Планування
та
організація
навчально-методичної
роботи
здійснюється відповідно з робочим навчальним планом Академії, а також
наказами ректора та рішеннями Методичної ради Академії. У навчальну
роботу впроваджуватимуться сучасні педагогічні технології, які реалізують
принципи доступності, наочності, практичної спрямованості та інші
принципи навчання.
Значну роль в організації і здійсненні роботи з підготовки
магістрів відіграє Методична рада Академії адвокатури України, яку
очолює доктор юридичних наук, професор, академік Національної
Академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України
В.Г. Гончаренко, а також функціонує Центр інновацій освітніх технологій та
моніторингу якості освіти.
Конкретні питання пов'язані із впровадженням компетентнісного
підходу у навчальний процес, забезпеченням управління і контролю за
навчально-виховним процесом (стан виконання робочих навчальних планів,
стан і якість навчально-методичної документації тощо) регулярно
розглядаються на засіданнях кафедр, ректорату і Вченої ради Академії.
Вчена рада Академії, до складу якої входять академік, членкореспонденти НАПрН України, доктори і кандидати наук, розглядає важливі
питання пов'язані з організаційним, кадровим, науковим, методичним
забезпеченням навчального процесу, впровадженням нових технологій в
Академії,
зокрема,
обговорює
методики
проведення
суддівських
практикумів, адвокатських шкіл, вперше застосованих в юридичній освіті
рольових ігор з відеозаписом, відеосемінарів, інтернет-конференцій тощо.
Дисципліни, які включені до навчального плану, мають повне
програмно-методичне забезпечення: робочу програму, тематичний план,
плани семінарських та практичних занять, методичні вказівки по вивченню
курсу, рекомендації до самостійної навчальної робрти студентів, різноманітні
форми контролю з кожного курсу. / /

У
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Організаційне забезпечення навчального (з 2014 р. - освітнього)
процесу в Академії включає широке використання сучасних освітніх
технологій, технічних засобів навчання.
В Академії поєднуються традиційні і нові, активні форми організації
навчального процесу - дискусії, рольові і ділові ігри, круглі столи,
професійні тренінги, моделювання судового процесу, зустрічі з фахівцями,
майстер-класи, телемости тощо.
Студенти одночасно з традиційним навчанням опановують за цей
період особливості практичного застосування права.
Цьому сприяє:
• активне впровадження інноваційних технологій;
• долучення студентів до науково-пошукової роботи в архівах,
збирання і дослідження історичних пам'яток, вивчення
невідомих сторінок історії адвокатури;
• участь в англомовних проектах, що реалізуються в Академії;
• зустрічі з іноземними юристами;
• майстер-класи відомих фахівців зарубіжних країн;
Майстер-класи носіїв мови, які проводять фахівці різних країн
допомагають розкрити таємниці майбутньої професії, готують до
практичної
Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчальновиховного процесу достатнє і повністю забезпечує перепідготовку
спеціалістів за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство».
Висновок
Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що організація
навчального
процесу
та
його
навчально-методичне
забезпечення
відповідають державним акредитаційним вимогам.
V. Кадрове забезпечення навчально—виховного процесу
Склад
науково-педагогічних
кадрів
Академії
спроможний
забезпечити підготовку на належному рівні. В Академії створено 7 кафедр,
на яких працюють 54 науково-педагогічних працівника. Освітній процес
перепідготовки спеціалістів за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство»
забезпечують 6 кафедр, на яких працює 48 науково-педагогічних
працівника. Це провідні науковці України, серед яких 1 академік НАПрН
України; 1 член-кореспонденти НАПрН України; 11 докторів наук,
професорів; 31 кандидатів наук, доцентів^, 3 старших наукових
співробітників; 3 Заслужених юристів Україну; 1 Заслужений діяч науки і
Голова експертної комісії
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техніки, а також 15 науково-педагогічних працівників є практикуючими
адвокатами. Зазначене суттєво впливає на якість теоретичної підготовки
фахівців та набуття студентами навичок практичної діяльності. При цьому,
більшість науково-педагогічних співробітників працює на постійній основі
(за контрактом).
Виконання навчального плану перепідготовки спеціалістів за
спеціальністю 7.03040101 «Правознавство» забезпечують 10 докторів наук
та/або професорів, з них всі на постійній основі: Варфоломеєва Т.В.,
Гончаренко С.В., Колесник В.А., Муза О.А., Фесенко Є.В., Ковальський B.C.,
Гора І.В., Дрьоміна-Волок Н.В., Вереша Р.В., Назаров В.В. 20 кандидатів
наук та/або доцентів - із них 15 на постійній основі: Лисько Т.Д., Давиденко
О.І., Громова М.Є., Грузінова Л.П., Бірюкова A.M., Бояров В.І., Федоришин
О.О., Гарагонич О.В., Єрєгян A.P., Ущаповська Г.В., Ковтун О.М.,
Купчишин О.М., Клименко С.В., Дружков М.П., Г.І.Сисоєнко.
Значна увага приділяється постійному підвищенню кваліфікації
науково-педагогічних працівників, які проходять стажування в наукових
центрах України та за її межами: в Інституті законодавства Верхової Ради
України, в Університеті м. Страсбург (Франція), у Верховному Суді України,
у Вищому Адміністративному Суді України, в Європейському Суді з прав
людини м. Страсбург (Франція) та інших провідних навчальних закладах,
наукових установах, організаціях України.
Академія вже сьогодні дбає про майбутній викладацький склад.
Значна увага приділяється наступності поколінь і штат формується шляхом
поєднання досвідчених професорсько-викладацьких кадрів з молодими
фахівцями, в тому числі випускниками Академії. В Академії запроваджено
методологічний семінар з викладацької майстерності та майстер-класи.
Науково-педагогічні працівники Академії представлені в різних
комісіях, вчених радах, спілках, асоціаціях, спеціалізованих радах по
захисту дисертацій, редакційних комісіях, членами науково-дорадчих та
науково-консультативних рад, комісій і робочих груп з розробки
законодавчих актів, коментарів.
Налагоджено систему взаємовідвідувань лекцій і семінарів,
проводяться публічні та відкриті лекції.

СКЛАД КАФЕДР
І ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ,
ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ - 7.03040101
3 них працюють
На постійній основі

№

1

2

3

4

5

6

Назва кафедри

Адвокатської
майстерності та
міжнародної
юридичної практики
Кримінального
процесу та
криміналістики
Прав людини,
міжнародного та
європейського права
Цивільного,
господарського права
га процесу
Кримінального та
адміністративного
права
Української філології
га суспільних наук
Разом

Професорсь
ковикладацьки
й
склад

Сумісники

У тому числі
Разом

Доктори
наук,
професори

Кандидати
наук,
доценти

У тому числі
Без
наукових
ступенів
і вчених
звань

Разом

Доктори
наук,
професори

Кандидати
наук,
доценти

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

9

18,75

5

10,42

1

2,08

2

4,17

2

4,17

4

8,33

0

0,00

3

6,25

8

16,67

8

16,67

4

8,33

4

8,33

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

8

16,67

5

10,42

2

4,17

3

6,25

0

0,00

3

6,25

0

0,00

3

6,25

10

20,83

7

14,58

1

2,08

4

8,33

2

4,17

3

6,25

0

0,00

3

6,25

8

16,67

7

14,58

3

6,25

3

6,25

1

2,08

1

2,08

0

0,00

1

2,08

5

10,42

4

8,33

0

0,00

3

6,25

1

2,08

1

2,08

0

0,00

1

2,08

48

100,00

36

75,00

11

22,92

19

39,58

6

12,50

12

25,00

0

0,00

11

22,92

Експертна комісія констатує, що викладацький склад випускових
кафедр розвивається динамічно, відповідно до потреб ефективного
функціонування академії. Кваліфікаційний рівень науково-педагогічних
працівників дозволяє вирішувати питання щодо якісної підготовки
спеціалістів зі спеціальності правознавство. Кадрове
забезпечення
перепідготовки фахівців за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство» в
Академії адвокатури
України на якісному рівні та
відповідає
акредитаційним вимогам.

VI. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
Рівень
забезпечення
навчального
процесу
обладнанням,
інструментарієм, аудіо- та відеотехнікою, комп'ютерами, підручниками,
посібниками, науковою літературою відповідає встановленим нормам.
Перепідготовка
спеціалістів - за
спеціальністю
7.03040101
«Правознавство» відбувається в приміщенні Академії адвокатури України
Голова експертної комісії
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за адресою: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 27. Приміщення за даною
адресою Академія адвокатури України орендує, згідно з договором з
01.07.2011 р. по 01.07.2016 p., терміном на 5 (п'ять) років. З 30.12.2016 р.по
01.06.2019 р. Академія продовжила договір оренди терміном на 3 (три)
роки. Загальна площа приміщення складає 3082,80 кв.м. Приміщення
Академії адвокатури України придатні для проведення навчально-виховного
процесу, стан приміщень Академії - задовільний і відповідає нормам ДБНВ.
Копії Висновку державної епідеміологічної експертизи та Висновок
Головного управління Держтехногенбезпеки у м. Києві додаються.
В Академії створені і широко використовуються в навчальному
процесі:
• комп'ютерні класи, підключені до мережі Інтернет, WI-FI;
сайт Академії в Інтернеті з віртуальною аудиторією та
електронною бібліотекою тощо;
лабораторія технічних засобів навчання;
центр розвитку професійних компетенцій;
• навчальна юридична консультація;
юридичні клініки, зокрема на базі журналу
"Адвокат",
співзасновником якого є Академія адвокатури України;
• криміналістичні студії;
• навчальна зала судових засідань;
• лінгафонний кабінет;
конференц-зал;
зал Вченої Ради;
• тренінгова зала;
• Музей історії адвокатури;
• бібліотека наукової, навчальної, довідкової літератури з
програмним забезпеченням за системою «Ірбіс», читальною залою з
мультимедійними кодексами та законами. Щорічно надходять до бібліотеки
періодичні видання.
Книжковий фонд наукової бібліотеки налічує понад 30623
підручників, посібників, спеціалізованої наукової літератури, монографії.
Протягом 2017 року бібліотечний фонд було поповнено на 331 примірник
навчальної літератури. В Академії створено електронну бібліотеку.
Наукова бібліотека Академії адвокатури України приєднується до
Проекту «Електронна бібліотека України, створення Центрів знань в
університетах України», що відк^йває вільні^й доступ до світових
інформаційних ресурсів.
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Студенти також можуть користуватися інформаційно-пошуковою
системою "Ліга", а також переглядати навчальні відеофільми українською
мовою та мовами оригіналу (англійська, німецька, французька).
З метою розширення матеріально-технічної бази була повністю
реструктуризована та оновлена локальна комп'ютерна мережа. Крім того,
управління навчальним процесом значною мірою здійснюється за
допомогою АСК «ВНЗ» розробки НДІ Прикладних інформаційних
технологій.
Академія також має: 2 проектори ЗМ МММ2000Т та мультимедійний
проектор Canon, сучасні магнітні дошки, інтерактивну мультимедійну
сенсорну дошку Panasonic, проектор Panasonic, 4 ноутбука, LCD TV 52"
SONY, NET Top zotac, цифрові відеокамери, Web-камери, конференцсистему, (13 мікрофонів DB Technologies ТМС-05; мікшерний пульт Phonic
IMPACT II 24; мультікор Bespeco BSA 1608L25), плазмову панель Plasma
HD, телевізори, відеомагнітофони, DVD+VHS програвачі для проведення
рольових ігор, графічну станцію на базі ATLON для цифрової відеостудії та
іншу оргтехніку, необхідну для забезпечення навчального процесу на
сучасному рівні, високопродуктивна система відео конференцій Life Size
Icon 600.
Встановлено ліцензовані операційні системи Встановлено ліцензовані
операційні системи WINDOWS ХР Pro, 7,8 антивірусна програма Microsoft
Security Essentials, AVAST, комп'ютерні програми для проведення
тестування
Академія придбала спеціальне типографське обладнання для свого
Видавничого центру, що дає можливість забезпечувати студентів
програмами, нормативними матеріалами, лекційними матеріалами в тому
числі електронному вигляді.
У Академії створено відеостудію навчальних фільмів, яка за
технічними параметрами здатна виробляти продукцію професійної
кінематографічної якості. Відеолекції, навчальні фільми та хронікальні
матеріали доступні як у бібліотеці та кінозалі Академії, так і (частково) на
сайті Академії.
На базі відеостудії Академії реалізовано технологію прямого
Інтернет-мовлення (т.зв. «Інтернет-телебачення»). Використання цієї
технології дозволяє не тільки транслювати у мережу Інтернет у режимі
реального часу наукові та навчальні заходи, що відбуваються в Академії,
але й піднести на якісно новий рівень програми дистанційного навчання
шляхом надання доступу студентам до окремих ключових лекцій,
проведення з ними он-лайн семінарів тачсонсультацій тощо.
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Науково-педагогічні працівники Академії беруть активну участь у
створенні навчально-методичної бази навчального процесу, готують
підручники і навчальні посібники, коментарі до чинних нормативноправових актів, словники тощо.
Висновок
Матеріально-технічна база, площа навчальних та службових приміщень,
укомплектованість кафедри найсучаснішою обчислювальною технікою,
забезпечує високий рівень навчального процесу та відповідає державним
вимогам акредитації.
VII. Наукова діяльність та міжнародні зв'язки
Викладачі Академії, аспіранти беруть активну участь у роботі
наукових, науково-практичних, всеукраїнських та міжнародних конференцій,
зокрема за 2015-2017 рік викладачі кафедр та аспіранти брали участь у понад
80 наукових заходах в Україні та країнах Європейського Союзу (Польщі,
Чехії, Словенії, Литві тощо). З Академією співпрацюють вчені з США, Чехії,
Литви (члени редколегії фахових видань Академії: «Вісник Академії
адвокатури України» та «Часопис Академії адвокатури України»). Академія
адвокатури України є співзасновником найстарішого в незалежній України
професійного фахового журналу «Адвокат».
В наукових конференціях та інших заходах брав участь, зокрема, Посол
Малайзії Чуа Теонг Бан. Підписана Угода про партнерство та співробітництво
між Українським відділенням Асоціації міжнародного права (ILA) та
Академією адвокатури України. В межах реалізації цієї Угоди було проведено
міжвузівську студентську конференцію з проблематики захисту прав людини,
інформація про яку була оприлюднена на офіційному сайті штаб-квартири
Асоціації міжнародного права у Лондоні.
Академія адвокатури здійснює низку науково-просвітницьких проектів
для підвищення рівні правової свідомості громадян з акцентом на молодь.
Зокрема, Мала Академія Правових наук призначена для сприяння державної
політики у сфері позашкільної освіти, стимулювання школярів до отримання
поглиблених знань з права.
Широкий спектр різновекторних проектів реалізується Академією у
співробітництві USAID. Зокрема, це освітні проекти, що мають на меті
підвищення педагогічного потенціалу і вдосконалення технік викладання
фахівцями Академії; розвиток новітніх освітніх технологій і їх промоція.
Підписано договір з Міністерством юстиції України, та Інститутом Левітта
(США), спрямована на підвіш*ення^ компетентностей з правничого
Голова експертної комісії
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англійського мовлення та обізнаності з кращими практиками судочинства на
базі досвіду США.
ЗО вересня 2016 року за ініціативи Київської міської державної
адміністрації та спільно з Другим київським місцевим центром з надання
безоплатної вторинної правової допомоги в Академії адвокатури України
відбулась міжнародна науково-практична конференція «Публічний простір як
об'єкт правового регулювання»; 21-22 травня 2016 року відбулась міжнародна
науково-практична конференція «Європейський простір знань та проблеми
освітнього права України», організована Академією адвокатури України та
Інститутом модернізації змісту освіти; 17-18 травня 2017 року в Академії
адвокатури України відбулась міжнародна науково-практична конференція
«Захист прав людини в парадигмі верховенства права», співорганізаторами
якої виступили Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації
змісту освіти, Інститут законодавства Верховної Ради України, Київський
регіональний центр Національної академії правових наук України.
Висновок
Академія адвокатури України та випускові кафедри мають розгалужені
зв'язки з зарубіжними університетами та установами, зокрема з
співтовариством Криміналістів ЄС, Міжнародною організацією «Наука і
освіта без кордонів» (Польща), Кафедрою ЮНЕСКО з біоетики (Хайфа), на
базі Академії адвокатури діє Українське відділення цієї кафедри тощо.
В Академії проводяться наукові дослідження з актуальних правових
проблем, тематика яких узгоджена з Вченою радою, теми затверджені у
встановленому порядку в УкрІНТЕІ.
Зокрема з 2017 року розпочався
міжкафедральний
міждисциплінарний
науково-дослідницький
проект:
«Цивілізаційні процеси. Культура, право, міжнародні відносини». Також, за
результатами комплексного академічного наукового проекту «Загальнотеоретичні, матеріально-правові та процесуальні
проблеми
захисту
фундаментальних прав людини в сфері медицини, фармацевтики та біоетики»
(2013-2015) вперше в Україні видана книга «Людина: медицина,
фармацевтика, біоетика», успішна презентація якої відбулась у Перший
Всесвітній день біоетики 19 жовтня 2016 року. Наукова робота кафедр,
Науково-дослідного інституту з прав людини та проблем адвокатури і
Науково-дослідного інституту медичного, фармацевтичного права та біоетики
забезпечує зростання наукового потенціалу та відповідає вимогам акредитації.
В Академії адвокатури відкрито аспірантуру та спеціалізовану вчену
раду К 26.122.01 з правом прийнятая до розгляду та проведення захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
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VIII. Якість підготовки і використання випускників
Науково-педагогічний колектив Академії адвокатури України
спрямовує зусилля на перепідготовку фахівців за спеціальністю 7.03040101
«Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) «Спеціаліст»
до активної, творчої професійної діяльності.
Організація навчального (з 2014р. - освітнього) процесу в Академії
підпорядкована підготовці до практичної діяльності, метою якої є захист
прав людини. Студенти набувають знань, умінь користуватися нормативноправовими актами, актами правозастосування. Важливим є корегування
вмінь відповідно до змін в законодавстві, потреба в постійному підвищенні
кваліфікації.
В Академії створено Центр інноваційних технологій та моніторингу
якості освіти, який розробляє методику, визначає систему методів та
організовує здійснення моніторингу якості освітньої діяльності Академії.
З метою перевірки рівня професійної підготовки студентів
спеціальності 7.03040101 «Правознавство» (перепідготовка) були проведені
комплексні контрольні роботи на 3 та 4 курсах з дисциплін:
•S конституційне право України
•S кримінальне право(особлива частина)
•S кримінальний процес
•S практика застосування Цивільного і Сімейного кодексів
України
•S організація судових та правоохоронних органів
•S сімейне право.
Всі контрольні роботи виконувались відповідно до графіка за
присутності членів комісій, затверджених наказом ректора.
Контрольні роботи складаються з найважливіших питань, які студенти
з'ясовують у процесі вивчення різних навчальних дисциплін. Усі роботи
передбачають поєднання теоретичних завдань з практичними завданнями. Це
дає змогу виявити не лише рівень засвоєння знань студентом, а й дає
можливість зробити висновок про практичну підготовку.
Якість виконання контрольних робіт при успішності з циклу:
фундаментальної підготовки (конституційне право України (3 курс),
кримінальне право (4 курс)) - 79,2% при успішності- 92,1%;
професійної та практичної підготовки (кримінальний процес (3 курс),
практика застосування Цивільного і Сімейного кодексів України (4 курс)) 71,6% при успішності-84,5%;
вибіркових навчальних дисциплін (сім€ине право(3 курс), організація
судових та правоохоронних орг^нів(Ф^урс)А- 84,3% при успішності- 89,5% .
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Аналіз ККР студентів ОКР «спеціаліст» (перепідготовка) виявив, що
найбільш повно і якісно були засвоєні знання з дисциплін «Конституційне
право України» та «Сімейне право». Студенти продемонстрували належний
рівень знань, вміння аналізувати законодавство, розв'язувати ситуаційні
задачі тощо.
Під час роботи експертної комісії з проведення первинної
акредитаційної експертизи за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство»
(перепідготовка спеціаліста) комісією були проведені комплексні контрольні
роботи, відповідно до наказу ректора від 11 грудня 2017 року № 114 та
затвердженого графіка проведення комплексних контрольних робіт, з
дисциплін циклу професійної та практичної підготовки та вибіркових
навчальних дисциплін.
Якість виконання контрольних робіт при успішності з циклу:
професійної та практичної підготовки (Практика застосування
Цивільного і Сімейного кодексів України) - 55,6% при успішності - 77,8% ;
вибіркових
навчальних
дисциплін
(Організація
судових
та
правоохоронних органів) - 6 1 , 1 % при успішності- 77,8% .
Випускники традиційно працевлаштовуються в органах державної
влади, державних і комерційних установах, зокрема в провідних
юридичних фірмах країни тощо. Одержана підготовка дозволяє
випускникам успішно адаптуватися до роботи в різноманітних умовах і
місцях.
Інформація про працевлаштування випускників надходить від самих
випускників та їх керівників, в основному, в усній формі. Корисним досвідом
у цьому контексті є запрошення випускників на урочисті заходи, що
проводяться в Академії.
Опитування студентів Академії показали, що у 82% думка про мотиви
отримання вищої освіти практично не змінилася за час навчання, впевнилися
у правильному виборі - 83%, помилково обрали професію - 2%,
розчарувалися в майбутній професії - 10%.
81% студентів Академії вважають високим якість освітніх послуг.
Позитивним є той факт, що дані дослідження демонструють високу оцінку
професорсько-викладацького складу, свідчать про задоволеність навчанням в
Академії.
Висновок
Аналіз результатів
виконання ККР з дисциплін
циклів
фундаментальної підготовки, професійної та^-практичної підготовки,
свідчить, що якість перепідготовку фахіцгцв /а спеціальністю 7.03030101
Голова експертної комісії
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«Правознавство» відповідає вимогам акредитації (абсолютна успішність
складає майже 90%, а якість - більше 50%).
IX. Перелік зауважень контролюючих органів та заходи по їх
усуненню
За акредитаційний період з боку контролюючих органів окремих
зауважень до Академії адвокатури України не надходило.
За останні 5 років можна констатувати наступне:
Під час акредитації спеціальності 8.03020201 «Міжнародне право» у
2014 році були висловлені побажання щодо поглиблення профорієнтаційної
роботи з метою збільшення обсягу абітурієнтів.
Академія адвокатури розширила рекламну діяльність запровадила
заходи з правової безоплатної допомоги та інші юридичні заходи
(відеоконференції, інформація на сайті Академії).
Під час акредитації спеціальності 8.02030304 «Переклад» в 2016 році
експертна комісія рекомендувала:
поглибити профорієнтаційну роботу з метою збільшення обсягу
абітурієнтів;
у використанні програмного забезпечення для роботи з синхронним
перекладом запровадити виключно українську мову як мову
перекладу;
встановити тісніші зв'язки з іншими провідними вузами із метою
напрацювання базових комплексів, дидактичних матеріалів з
юридичного перекладу;
перейменувати курс «Сучасне перекладознавство» на «Актуальні
питання перекладознавства», що чіткіше відповідає змістові та
структурі курсу;
долучити до читання курсу «Методологія та організація юридичних
досліджень» 3-х фахівців (викладачів філософії інтелектуальної
власності та викладача експертованої кафедри).
За минулий час практичні рекомендації виконані, а саме:
в використанні програмного забезпечення впроваджено виключно
українську мову;
встановлені зв'язки з відповідними кафедрами Київського
націоналдьного університету імені Тараса Шевченка;
введено до навчального плану курс «Актуальні
питання
перекладознавства»;
включено до читання курсу <#1етодологиґта організація юридичних
досліджень» викладачів філософії, і^іелектуальної власності.
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Під
час
акредитації
спеціальності
8.03040101
та
6.030401
«Правознавство» експертна комісія значних зауважень не висловила

X. Загальні висновки експертної комісії
На основі результатів проведення експертизи з можливості
акредитації спеціальності, аналізу поданих матеріалів і перевірки на місці
відповідності
показників діяльності
Академії
адвокатури
України
нормативним вимогам щодо перепідготовки спеціалістів зі спеціальності
7.03040101 «Правознавство» експертна комісія дійшла наступних висновків:
акредитаційні матеріали, подані Академією адвокатури України,
представлені у повному обсязі та відповідають нормативним вимогам.
Освітня діяльність та умови її здійснення щодо перепідготовки фахівців
ступеня
вищої
освіти
«спеціаліст»
за спеціальністю
7.03040101
«Правознавство» забезпечує державну гарантію якості вищої освіти;
стан кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та
інформаційного забезпечення освітнього процесу, соціальна інфраструктура,
можливості виконання Академією адвокатури України, визначених Статутом
зобов'язань, у цілому відповідають акредитаційним умовам;
навчальний заклад спроможний здійснювати освітню діяльність,
пов'язану з перепідготовкою фахівців ступеня вищої освіти «спеціаліст» зі
спеціальності 7.03040101 «Правознавство».
Вважаємо за необхідно висловити: зауваження та пропозиції, які не
входять до складу обов'язкових і не впливають на рішення про акредитацію,
але дозволять поліпшити якість перепідготовки фахівців та носять
рекомендаційний характер.
Рекомендувати керівництву ТОВ «Академія адвокатури України»
звернути увагу на наступне:
- підвищити ефективність профорієнтаційної роботи з потенційними
абітурієнтами, в тому числі з використанням
сучасних
інформаційних технологій, соціальниї мереж;
- викладачам випускових кафедр збільшити кількість статей, які
індексуються науковометрічною базою Scopus;
- посилити науково-дослідну роботу студентів, зокрема участь у
олімпіадах та наукових заходах, що проводить Міністерство освіти
і науки України.
Експертна комісія вважає за доцільне пропонувати експертній раді при
Акредитаційній комісії України винести позитивне рішення щодо акредитації
спеціальності з надання осштаіх^послуг у сфері вищої освіти з
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перепідготовки фахівців спеціальності 7.03040101 «Правознавство» в
Академії адвокатури України в обсязі 50 осіб на денній та 100 на заочній
формах навчання .
Голова комісії
Директор навчально-наукового інституту
права Сумського державного університету,
доктор юридичних наук, професор
Експерт комісії
завідувач кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права
Національного університету
«Одеська юридична академія
доктор юридичних наук, професор
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