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Голова експертної комісії                                            Гулай В.В. 

ВИСНОВОК 

експертної комісії Міністерства освіти і науки України, щодо 

проведення акредитаційної експертизи 

на кафедрі теорії права та міжнародної інформації 

Відкритого міжнародного університету «Україна» 

 

підготовки 

галузь знань 

 

напрям підготовки, 

спеціальність 

бакалаврів і магістрів 

0302 «Міжнародні відносини» 

(05 «Соціальні і поведінкові науки») 

6.030204, 8.03020401 «Міжнародна 

інформація» 

(055 «Міжнародні відносини , 

суспільні комунікації та регіональні 

студії») 

м. Київ «28» вересня 2016 р. 

Згідно з Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і 

спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від і 9 серпня 2001 року 

№ 978, і відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

проведення акредитаційної експертизи» від 17.06.2016 року № 73-А в період з 

26 вересня по 28 вересня 2016 року включно експертна комісія у складі: 

голови комісії – Гулая Василя Васильовича, доктора політичних наук, 

професора, завідувача кафедри міжнародної інформації Національного 

університету «Львівська політехніка»; 

члена комісії – Картунова Олексія Васильовича, доктора політичних 

наук, професора, завідувача кафедри суспільних наук Вищого навчального 

закладу «Університет економіки та права «КРОК»; 

відповідно до Положення про експертну комісію та порядку проведення 

акредитаційної експертизи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 



2 

Голова експертної комісії                                            Гулай В.В. 

України від 14 січня 2002 року №16 та інших нормативних актів розглянула 

подану Інститутом права та суспільних відносин вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

акредитаційну справу та провела експертне оцінювання відповідності освітньої 

діяльності зазначеного вищого навчального закладу державним вимогам, щодо 

акредитації освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 6.030204 

«Міжнародна інформація» та освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» -  

8.03020401 «Міжнародна інформація».   

У процесі експертизи, відповідно до вимог акредитації, перевірено 

наявність в акредитаційній справі всіх необхідних матеріалів, що оформлені 

згідно з чинними вимогами та відповідають державним стандартам.  

У підсумку перевірки і оцінювання матеріалів експерти констатують: 

1. Загальна характеристика навчального закладу 

Вищий навчальний заклад Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини «Україна» був створений у 1999 році на підставі рішення 

Установчих зборів засновників (протокол від 9 грудня 1998 року № 1), рішення 

Київської міської ради від 18 лютого 1999 р. протокол № 46/247 «Про надання 

дозволу на створення вищого навчального вищого закладу освіти «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна»» та розпорядження 

київської міської державної адміністрації від 15.03.1999 р. №349 «Про 

створення вищого навчального закладу освіти «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна». 

Університет «Україна» має свідоцтво про державну реєстрацію за № 2125 

від 7 травня 1999р. і внесений Мінстатом України до Єдиного  державного 

реєстру підприємств і організацій 18 травня 1999 року (довідка про включення 

до ЄДРПОУ за № 229199 від 03.08.2009 р.). Статут Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» затверджено Міністерством освіти і 

науки України і зареєстровано Подільською районною державною 

адміністрацією м. Києва 7 травня 1999 р. за № 02125. Статут в новій редакції 
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затверджено в МОН України 14.10.2004 р. та зареєстровано Подільською 

районною державною адмін істрацією м.  Києва  29 .12 .2004  р .  за  

№ 10711050009000579. 

Університет отримав загальну ліцензію серії ВПД-ІІ №110142 від 

28 вересня 1999 року (видана на підставі рішення ДАК ВІД 6 липня 1999 року, 

протокол №22) на провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням 

вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста 

(5спеціальностей) і бакалавра (16 спеціальностей). 

Починаючи з 1999 р. по листопад 2004 року університетом на території 

України створено 23 територіально відокремлених структурних підрозділи 

(ТВСП) - 5 інститутів, 18 філій. 

У зв'язку з цим загальна ліцензія реструктуризована з урахуванням 

ТВСП і отримана нова ліцензія серії АА № 007215 від 22.05.2001р. (видана на 

підставі рішення ДАК від 11.04.2001р., протокол № 32). 

За часів існування Університету «Україна» в базовій І структурі (м. Київ) і 

його територіально відокремлених структурних підрозділах було 

ліцензовано низку спеціальностей, у зв'язку з чим, за рішенням ДАК 

отримувались нові ліцензії, на підставі яких університет здійснював освітню 

діяльність. 

Відповідно до рішення ДАК від 19 квітня 2005 року протокол № 55 (наказ 

МОН України від 27 квітня 2005 р № 835-л) Університет «Україна» визнано 

акредитованим за статусом вищого навчального закладу освіти III (третього) 

рівня. На липень 2005 р. в Університеті було акредитовано 38 спеціальностей, 

серед яких за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» - 11, за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» - 6, за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «магістр» - 3. 

Відповідно до рішення ДАК від 26 червня 2007 р. протокол № 67 (наказ 

МОН України від 09.07.2007 р. № 1843-Л) Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна» було визнано акредитованим за статусом вищого 
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навчального закладу IV рівня - сертифікат про акредитацію Серія РІ-ІV 

№114876 від 23 липня 2007 р. 

Відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 30 травня 2013 р. 

протокол № 104 (наказ МОН України № 2070-Л від 04.06.2013р.) Університет 

«Україна» підтвердив свій рівень – його визнано акредитованим за статусом 

вищого навчального закладу ІV рівня, про що свідчить сертифікат про 

акредитацію серія РІ- ІV № 1124604 від 5 червня 2013р. 

 Відповідно до ліцензії серія АЕ № 527272 від 29.09.2014р. – рішення 

Акредитаційної комісії від 08.07.2014р., протокол № 110 (наказ МОН України 

від 15.07.2014р. № 2642-Л) із загальним ліцензованим обсягом (разом з ТВСП) 

– 16946 студентів, з них на денну форму навчання припадає – 9697, а на заочну 

– 7249 осіб. В базовій структурі ліцензійний обсяг – 6046 студентів: денна 

форма навчання – 3337, заочна форма навчання – 2709 осіб. 

 Відповідно до ліцензії серія АЕ № 636064 від 10.03.2015р., рішення 

Акредитаційної комісії від 27.01.2015 протокол № 114 (наказ МОН України від 

06.02.2015 № 133л) із загальним ліцензованим обсягом (разом з ТВСП) – 18111. 

В базовій структурі ліцензійний обсяг – 6288 осіб з них за денною формою 

навчання – 3417, заочною формою навчання – 271 осіб. 

 На сьогоднішній день чинною ліцензією є АЕ № 636816 від 19.06.2015, 

рішенням Акредитаційної комісії від 28.05.2016р., протокол № 116 (наказ МОН 

України від 10.06.2015 № 1415л) із загальним ліцензованим обсягом (разом з 

ТВСП) – 18086. В базовій структурі ліцензований обсяг – 6053 осіб з них за 

денною формою навчання 3182 та заочною формою навчання – 2871 осіб. 

 Університетом на території України створено 32 територіально 

відокремлені структурні підрозділи (ТВСП): 13 інститутів, 3 філії, 16 коледжів. 

У базовій структурі Університету діє 6 Інститутів, 1 факультетів та 1 коледж. 

 Університет здійснює діяльність в межах прав, передбачених Законом 

України «Про вищу освіту», іншими законодавчими актами, «Положенням про 

державний вищий навчальний заклад», «Положенням про національний заклад 
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(установу) України». 

Підготовку фахівців в галузі знань «Міжнародні відносини» здійснює 

Інститут права та суспільних відносин.  

Очолює Інститут директор – кандидат юридичних наук, доцент, відмінник 

освіти України Терещенко Андрій Леонідович. 

Випусковою кафедрою із напрямку підготовки, спеціальності 6.030204, 

8.03020401 «Міжнародна інформація» є кафедра теорії права та міжнародної 

інформації. 

 Висновок: надана Вищим навчальним закладом Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна» інформація до Міністерства освіти і 

науки України є достовірною. Наведені дані підтверджують, що всі документи 

відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України щодо ведення 

освітньої діяльності. 

 

2. Формування контингенту студентів 

Ліцензійний обсяг Відкритого міжнародного університету «Україна» за 

напрямком підготовки 6.030204 «міжнародна інформація» освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» складає 20 осіб денної та 20 осіб заочної 

форми навчання.  

Фактичний контингент студентів за даним напрямком підготовки на 

момент проведення експертизи склав 8 осіб на денній та 13 осіб на заочній 

формі навчання.  

Динаміку зміни контингенту студентів даної спеціальності за три 

останні навчальні роки відображено у наступній таблиці:  

ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

Напрям підготовки 6.030204 «міжнародна інформація» ОКР бакалавр 

Показник 

Роки 

2014-

2015 рік 

2015-

2016 рік 

2016-

2017 рік 
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1. 2. 3. 4. 

Ліцензований обсяг підготовки (осіб) 20 і 20 20 і 20 20 і 20 

1 курс (ДФН і ЗФН) 3 і 3 2 і 1  1 і 0 

2 курс (ДФН і ЗФН) 3 і 1 2 і 3 2 і 5 

3 курс (ДФН і ЗФН) 12 і 9 3 і 3 2 і 4 

4 курс (ДФН і ЗФН) 7 і 7 12 і 12 3 і 2 

5 курс (ЗФН)  1 2 

Всього навчалося осіб (ДФН і ЗФН) 44 39 21 

Таким чином, можна констатувати, що ліцензійний обсяг за даним 

напрямком підготовки виконується в середньому на 31 %. Можна констатувати 

зниження фактичного контингенту за даним напрямком підготовки у 2015-2016 

та 2016-2017 навчальному році. Випадків перевищення ліцензованого обсягу у 

практиці Інституту права та суспільних відносин ВНЗ Університет «Україна» 

не було. Кадровий склад Інституту права та суспільних відносин відповідає 

ліцензованим вимогам. 

Ліцензійний обсяг Відкритого міжнародного університету «Україна» за 

спеціальністю 8.03020401 «міжнародна інформація» освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» складає 10 осіб денної та 10 осіб заочної 

форми навчання. 

Фактичний контингент студентів за даною спеціальністю на момент 

проведення експертизи склав 15 осіб на денній та 13 осіб на заочній формі 

навчання.  

Динаміку зміни контингенту студентів даної спеціальності за три 

останні навчальні роки відображено у наступній таблиці:  

ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

Напрям підготовки 8.03020401 «міжнародна інформація» ОКР магістр 

Показник 
Роки 

2014- 2015- 2016-
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2015 рік 2016 рік 2017 рік 

1. 2. 3. 4. 

Ліцензований обсяг підготовки (осіб) 10 і 10 10 і 10 10 і 10 

1 курс (ДФН і ЗФН) 8 і 2 9 і 3 8 і 10 

2 курс (ДФН і ЗФН) 7 і 5 10 і 0 7 і 3 

Всього навчалося осіб (ДФН і ЗФН) 22 22 28 

Таким чином, можна констатувати, що ліцензійний обсяг за даною 

спеціальністю виконується в середньому на  75 %. Можна констатувати 

підвищення фактичного контингенту за даною спеціальністю у 2016-2017 

навчальному році. Випадків перевищення ліцензованого обсягу у практиці 

Інституту права та суспільних відносин ВНЗ Університет «Україна» не було. 

Кадровий склад Інституту права та суспільних відносин відповідає 

ліцензованим вимогам. 

Висновок: фактичний контингент студентів за напрямком підготовки  

6.030204 та спеціальністю 8.03020401 «Міжнародна інформація» повністю 

відповідає діючій ліцензії.  

Надана Вищим навчальним закладом Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна» інформація до Міністерства освіти і 

науки України є достовірною. 

 

3. Зміст підготовки фахівців 

Зміст підготовки фахівців обумовлюється системою розроблених у 

Інституті права та суспільних відносин та узгоджених в установленому порядку 

навчально-методичних документів зі спеціальності та з окремих дисциплін 

(навчально-методичний комплекс дисципліни - НМКД). 

Освітньо-професійні програми розроблені в установленому порядку 

Науково-методичним об‘єднанням з правознавства та міжнародних відносин та 

затверджені на засіданні Науково-методичної ради Університету «Україна». 

У відповідності до зазначених програм розроблені та затвердженні 
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навчальні плани напрямку підготовки, спеціальності, які погоджені у 

встановленому порядку. 

НМКД включає: навчальну та робочу навчальну програму дисципліни; 

плани семінарських занять, завдання і методичні рекомендації для проведення 

практичних занять; тематику та методичні рекомендації для самостійної 

роботи студентів; систему контролю та критерії оцінки знань; опорний 

конспект лекцій; список рекомендованої літератури; комплексні контрольні 

роботи (ККР); матеріали методичного забезпечення (методичні вказівки до 

виконання курсових робіт, практичних занять і т. ін.); конспекти лекцій. 

Розроблені викладачами кафедр Інституту НМКД в цілому відповідають 

вимогам щодо їхньої структури і змісту, освітньо-професійній програмі та 

сучасному рівню розвитку знань в галузі "Міжнародні відносини". 

Забезпеченість ними навчального процесу становить 100%. 

Основний навчальний принцип - забезпечення безперервної практичної 

підготовки. З цією метою розроблене відповідне методичне забезпечення всіх 

навчальних дисциплін (у друкованому та електронному вигляді). Викладачами 

підготовлені конспекти лекцій, методичні вказівки щодо проведення 

семінарських (практичних) занять та методичні вказівки до самостійної роботи 

студентів з усіх навчальних дисциплін, що вивчаються. У навчальному 

процесі широко використовується комп'ютерна техніка, пакети прикладних 

програм. 

Для підтримки Інтернет-супроводу навчального процесу 

використовувалася платформа «Moodle», на якій було розміщено навчально-

методичне забезпечення дисциплін закріплених за кафедрами Інституту, та сайт 

mircast.com, який використовувався для розміщення відео презентацій 

сертифікованих навчальних курсів. 

Вивчення стану виконання навчального плану підготовки бакалаврів та 

магістрів напрямку підготовки, спеціальності «Міжнародна інформація» 

показало, що за переліком дисциплін та кількістю годин навчальний план 
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виконаний повністю; кількість заліків та іспитів, види і тривалість проведення 

практики відповідає навчальному плану. 

Водночас, методичній раді Університету «Україна» можна 

рекомендувати збільшити кількість аудиторних навчальних годин для вивчення 

дисципліни мовної підготовки. Зокрема:  «Іноземна мова спеціальності», 

«Іноземна мова поглибленого вивчення», «Теорія і практика перекладу». Такі 

зміни навчального плану будуть актуальним з огляду на Європейську 

інтеграцію України, світові глобалізацій ні процеси та вимоги законодавства 

про вищу освіту. 

На випусковій кафедрі теорії права та міжнародної інформації розроблені 

та затверджені на засіданні науково-методичної ради робочі програми для всіх 

дисциплін відповідно до навчального плану підготовки фахівців за напрямком 

підготовки 6.030204, спеціальністю, 8.03020401 "Міжнародна інформація". 

Заняття проводяться лекційно-семінарським методом за кабінетною 

системою або лабораторно-практичним методом, за кредитно-модульною 

системи. 

Для контролю рівня знань і навичок студентів спеціальності з кожної 

дисципліни навчального плану розроблені комплексні контрольні роботи для 

заміру залишкових знань. Всі вони розглянуті на засіданнях кафедр та 

прорецензовані на відповідність кваліфікаційним вимогам. 

Контрольними заходами перевірки знань студентів у Інституті права та 

суспільних відносин ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» є: поточний контроль (тематичні 

контрольні роботи), модульний контроль (підсумкові контрольні роботи, що 

виконуються студентами після вивчення певного модулю з дисципліни та 

контрольні роботи, які виконуються студентами), підсумковий контроль 

(заліки, екзамени), контроль залишкових знань (ККР). 

Контроль за виконанням навчальних планів і програм здійснюється при 

відвідуванні навчальних занять, при проведенні рубіжного контролю знань, 

умінь і навичок студентів. 
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Навчально-виховний процес здійснюється українською мовою. 

Висновок: Надана Вищим навчальним закладом Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна» інформація до 

Міністерства освіти і науки України є достовірною. 

Зміст і оформлення навчально-методичного забезпечення підготовки 

бакалаврів і магістрів напрямку підготовки, спеціальності 6.030204, 8.03020401 

"Міжнародна інформація" відповідають встановленим вимогам.  

Водночас, можна рекомендувати збільшити кількість аудиторних 

навчальних годин для вивчення дисципліни мовної підготовки. Зокрема:  

«Іноземна мова спеціальності», «Іноземна мова поглибленого вивчення», 

«Теорія і практика перекладу». 

 

4. Інформаційне забезпечення 

Бібліотечний фонд Університету «Україна» станом на початок 2016 – 

2017 навчального року складає 221086 примірників. А саме: навчальних 

підручників та посібників – 178935 примірників; навчально-методичної 

літератури -  27487 примірників, наукова література – 12506 примірників; 

художня література – 2168 примірників. Крім того, бібліотека Університету 

«Україна» постійно передплачує періодичні видання. Станом на початок 2015 – 

2016 навчального року загальний фонд періодичних видань бібліотеки 

нараховував 6193 примірники. 

Загальний фонд літератури закріпленої за Інститутом права та суспільних 

відносин становить 18025 примірників. А саме: навчальних підручників та 

посібників – 13755 примірників; навчально-методичної літератури -  2946 

примірників, наукова література – 1246 примірників; художня література – 78 

примірників. 

Для забезпечення вивчення дисциплін соціально-гуманітарного, 

суспільно-політичного, економічного спрямування та ознайомлення студентів з 

новаціями сучасної науки та практики, в Університеті «Україна» у 2015-2016 
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навчальному році передплачуються 15 фахових періодичних видань. Зокрема: 

- «Інформація і право», 

- Вісник Університету «Україна», 

- Правова інформатика, 

- Держава і право 

та інші. 

Бібліотека Університету «Україна» має у своєму розпорядженні 2 читальні 

зали на 55 посадкових місць. Крім того, читальні зали бібліотеки обладнані 

комп‘ютерами із підключенням до мережі Інтернет. Загальна кількість робочих 

місць обладнаних комп’ютерами 21. 

Приміщення Університету «Україна» укомплектовані комп‘ютерними 

класами, загальною кількістю робочих місць – 158. А саме: 

1. Кабінет №102 –  32 робочих місця; 

2. Кабінет № 103 – 20 робочих місць; 

3. Кабінет № 206 – 13 робочих місць; 

4. Кабінет № 306 – 30 робочих місць; 

5. Кабінет № 203 – 23 робочих місця; 

6. Кабінет № 401 – 27 робочих місць; 

7. Кабінет № 506 – 13 робочих місць. 

В Університеті «Україна» для забезпечення навчального процесу активно 

використовується сайт інформаційного супроводу http://vo.ukraine.edu.ua/.  На 

якому розміщуються нормативні матеріали (Освітньо-професійні програми, 

навчальні плани), а також методичні та навчальні матеріали, які є постійно 

доступними для студентів напрямку підготовки 6.030204, спеціальності 

8.03020401 «Міжнародна інформація» через мережу Інтернет. 

Висновок: Надана Вищим навчальним закладом Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна» інформація до 

Міністерства освіти і науки України є достовірною. 

Рівень інформаційного забезпечення відповідає встановленим вимогам 

http://vo.ukraine.edu.ua/
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підготовки бакалаврів і магістрів з напрямку підготовки, спеціальності 

6.030204, 8.03020401 «Міжнародна інформація». 

 

5. Кадрове забезпечення підготовки фахівців 

Кількісний склад кафедр Інституту у 2015 – 2016 навчальному році 

становив 27 науково-педагогічних працівників. 23 із яких мають наукові 

ступені кандидата або доктора наук, а саме:  

- 6 докторів юридичних наук; 

- 1 доктор політичних наук; 

- 4 кандидати політичних наук; 

- 10 кандидатів юридичних наук; 

- 1 кандидат економічних наук; 

- 1 кандидат філософських наук.  

Таким чином, частка науково-педагогічних працівників, які мають 

відповідні наукові ступені складає 85% від загального педагогічного складу 

Інституту. Викладачі кафедр мають відповідну базову освіту і достатній стаж 

викладацької роботи. Середній вік науково-педагогічних працівників кафедр 

Інституту становить 50 років. 5 викладачів мають пенсійний вік. Водночас за 

останні п’ять років спостерігається тенденція до омолодження викладацького 

складу. 5 науково-педагогічних штатних працівників Інституту поєднують 

викладацьку та наукову роботу із юридичною практикою. 

Випусковою кафедрою із напрямку підготовки, спеціальності 6.030204, 

8.03020401 «Міжнародна інформація» у Вищому навчальному закладі 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» є кафедра 

теорії права та міжнародної інформації. 

Очолює кафедру доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент 

Академії Правових Наук України, заслужений юрист України Мурашин 

Олександр Геннадійович,  дійсний член міжнародної академії інформатизації. 

У 1985 р. Олександр Геннідійович Мурашин захистив кандидатську 
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дисертацію на тему «Безпосередня демократія: функції та механізм дії», у 2001 

р. — докторську на тему «Акти прямого народовладдя у правовій системі». 

Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2001 р. Вчене звання 

професора присвоєно у 2003 р. Обраний членом-кореспондентом НАПрН 

України у2008 р. Напрями наукових досліджень Олександра Геннадійовича — 

представницька та безпосередня демократія; правова система; порівняльне 

правознавство; правове моделювання; забезпечення і захист осіб з особливими 

потребами. 

Автор понад 120 наукових праць.  

На момент проведення акредитаційної експертизи на кафедрі працювало 12 

науково-педагогічних працівників, а саме: 

- 1 доктор юридичних наук; 

- 1 доктор політичних наук; 

- 4 кандидати політичних наук; 

- 2 кандидати юридичних наук; 

- 1 кандидат психологічних наук; 

- 1 кандидат економічних наук; 

- 2 викладачі без наукового ступеню. 

Крім того, за зовнішнім сумісництвом на кафедрі працює 1 кандидат 

історичних наук. 

В обов'язковому порядку науково-педагогічні працівники Інституту, у 

відповідності до встановленого графіку, проходять підвищення кваліфікації, 

основною формою якої є робота над кандидатськими та докторськими 

дисертаціями, отримання вчених звань та наукових ступенів, а також 

стажування у вищих навчальних закладах, участь у методичних семінарах, 

навчання на спеціальних курсах. Також, для підвищення кваліфікаційного 

рівня, викладачі Інституту беруть участь у всеукраїнських та  міжнародних 

наукових конференціях, круглих столах, педагогічних семінарах. 

Навчально-методична і наукова робота викладачів кафедри планується 
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перед початком навчального року. 

Кожен науково-педагогічний працівник має індивідуальний план, у якому 

відображається навчальна, навчально-методична робота (підручники, 

посібники, методичні рекомендації та розробки), наукова робота (монографії, 

статті, участь у науково-практичних конференціях), організаційно-методична та 

виховна робота. Індивідуальні плани обговорюються та затверджуються на 

засіданні кафедри перед початком навчального року. Завідувач кафедри 

контролює виконання індивідуальних планів викладачів, підсумки виконання 

індивідуальних планів підбиваються наприкінці кожного навчального семестру. 

При плануванні навантаження враховується посада, вчене звання та 

науковий ступінь викладача, його науково-професійний потенціал, зайнятість 

на одній або декількох кафедрах. Навантаження професорсько-викладацького 

складу кафедри розроблено згідно навчального плану та у повному обсязі 

виконується всіма науково-педагогічними працівниками. Зміни у плануванні 

навантаження відбуваються з причин виробничої необхідності, облік виконання 

навантаження ведеться кожного місяця. 

Кафедра теорії права та міжнародної інформації працює у тісному зв’язку 

з іншими кафедрами Інституту права та суспільних відносин, а також 

кафедрами фізичної реабілітації, соціальної роботи, іноземних мов та 

перекладу, журналістики, видавничої справи та редагування, інформаційних 

технологій та програмування. 

Завдання, щодо утвердження престижу фаху інформаційного аналітика-

міжнародника, підвищення його соціальної цінності ставляться кафедрою до 

початку роботи приймальної комісії. Ці завдання вирішуються у тому числі 

через публікації викладачів кафедри у періодичних виданнях а також виступи 

по радіо та телебаченню, роботі у відділенні доуніверситетської підготовки 

тощо. Інститут права та суспільних відносин плідно співпрацює із 

представництвом ООН в Україні, міжнародними відділами Міністерства 

юстиції та міністерства екології України, Управлінням юстиції у місті Києві, 
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Київською міською державною адміністрацією, Державною судовою 

адміністрацією України в м. Києві, Інститутом законодавства Верховної Ради 

України, Центром авіаційної підготовки та сертифікації, та іншими державними 

органами, місцевого самоврядування та громадськими. 

Одним із основних напрямків роботи випускової кафедри теорії права та 

міжнародної інформації є доуніверситетська підготовка, спрямована на 

створення надійного фундаменту знань для подальшого навчання майбутніх 

фахівців. Фаховий рівень викладання дисциплін забезпечується залученням до 

роботи на курсах викладачів вищої категорії, досвідчених спеціалістів, що 

мають стаж роботи у ВНЗ і добре володіють методикою викладання у вищій 

школі. Викладачі Інституту підтримують шефські зв’язки з середніми 

навчальними закладами міста Києва та області, проводять профорієнтаційну 

роботу серед школярів та їх батьків.  

Спільна діяльність професорсько-викладацького складу Інституту з 

іншими навчальними закладами, організаціями та установами спрямована на 

підготовку висококваліфікованих спеціалістів, розвиток здібностей, 

утвердження високої політичної культури, підвищення професійної культури 

студентів. 

Науково-педагогічні працівники Університету беруть участь у роботі 

семінарів та конференцій, які проводяться в інших навчальних закладах міста 

Києва та України.  

Університет бере активну участь у громадсько-політичному житті 

України. Науково-педагогічні працівники вважають основним своїм завданням 

виховання майбутнього покоління нашої держави і докладають всіх зусиль для 

духовного збагачення молоді, пропагуючи європейські цінності, прищеплюючи 

високу політичну культуру, правосвідомість, формуючи передові погляди, 

активну життєву позицію. 

Висновок: Кількісний і якісний склад науково-педагогічних працівників, 

що ведуть підготовку бакалаврів та магістрів за напрямком підготовки, 
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спеціальністю 6.030204, 8.03020401 «Міжнародна інформація», дає змогу 

забезпечувати належний рівень підготовки фахівців зазначеного напрямку і 

спеціальності. Співвідношення докторів і професорів, кандидатів і доцентів 

відповідає чинним нормативним показникам. 

 

6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» - це 

потужний навчальний заклад міжнародного рівня, з матеріально – технічною 

базою, яка забезпечує підготовку фахівців з широкого спектру спеціальностей в 

т.ч. і молоді з особливими потребами. 

Загальна площа приміщень, які використовуються Університетом 

«Україна» для провадження освітньої діяльності становить 14546.5 м² (у т.ч. 

власні та орендовані приміщення): 

- Навчальні приміщення - 11311.5 м² 

- Приміщення для науково – педагогічного персоналу 364м² 

- Бібліотеки -641,6 м² 

- Комп’ютерні лабораторії – 1794,8м2 

-  Буфет - 413.2 м² 

- База відпочинку — 495 м² 

- Медичні пункти — 21,4 м² 

- Гуртожиток – 200 осіб 

 Всі навчальні корпуси відносяться до будівель І і ІІ класу капітальності. 

Вони відповідають вимогам державних норм, включаючи і санітарно – технічні. 

Всі приміщення обладнані відповідними інженерними мережами, системами які 

забезпечують пожежну охоронну сигналізацію, технічну безпеку, вентиляцію 

та умови для безбар'єрного пересування і навчання студентів з особливими 

потребами. 

 Щорічно проходить перевірка з охорони праці працівників. 

 Здійснюється періодичне випробування захисних засобів, повне та 
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часткове випробування вантажно – підйомних механізмів. 

 Проводиться атестація робочих місць за умовами праці. 

 Всі навчальні корпуси обладнані внутрішнім пожежним водопроводом та 

первинними засобами пожежегасіння.  

 З черговим персоналом навчальних корпусів проводяться практичні 

заняття для перевірки знань, умінь і навичок у випадку аварійних ситуацій.  

 Щорічно виконується планово – попереджувальний ремонт електромереж 

за результатами замірів опору ізоляції. 

 Всі навчальні та адміністративні будівлі забезпечені планами евакуації на 

випадок пожежі та інструкціями про заходи пожежної безпеки. 

 В грудні 2011 р. введено в дію третю чергу будівництва навчального 

комплексу університету загальною площею – 4725м². В новому корпусі 

розмістились навчальні аудиторії, лабораторії, комп’ютерні класи 3-х 

інститутів: інституту соціальних технологій, інституту права та суспільних 

відносин, інституту філології та масових комунікацій. З вводом в дію цього 

корпусу значно покращились умови навчання студентів. Введено в дію 8 нових 

лабораторій: лабораторію не органічної та аналітичної хімії, лабораторію 

фізичної та органічної хімії, лабораторію електротехніки та електроніки, 

лабораторію телевізійних та інформаційних систем, технології харчування, 

анатомії та фізіології людини, видавничої справи та редагування, технології 

розробки, виготовлення та оформлення пакувань. 

 Всього в навчальному процесі базової структури використовуються 42 

аудиторії, 19 лабораторій, 5 кабінетів, 17 комп´ютерних класів. 

 При підтримці уряду Кореї в 2012 році введено в дію українсько – 

корейський центр інформаційного доступу, загальною площею 220 м². 

 Виготовляється проектна документація IV черги будівництва, що 

збільшить площі власних навчальних приміщень і спортивних споруд. 

 Експлуатація будівель і приміщень університету здійснюється згідно з 

технічними нормами. Відділом капітального будівництва і відділом 
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господарсько – технічної експлуатації постійно здійснюється нагляд за 

експлуатацією будівель і приміщень, зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж. 

Регулярно проводяться весняні і осінні огляди будівель. Щорічно проводяться 

ремонти кафедр і інститутів. 

 В підрозділах університету проводиться адміністративно – громадський 

контроль за станом охорони праці. 

 Значна увага в університеті приділяється створенню власної оздоровчої 

бази. В смт. Міжгір'я Закарпатської області ведеться будівництво бази 

відпочинку на 120 місць. Здана в експлуатацію І черга. Завершено дослідження 

2-ух джерел мінеральної води які знайдені на території бази. Вода признана 

лікувальною. 

 Розробляється документація для влаштування спортивно – оздоровчих 

таборів в Миколаївській і Кіровоградській областях. 

 Ведуться переговори з органами місцевого самоврядування про до 

виділення університету землі, на якій планується будівництво спортивних 

споруд, безбар'єрного студентського гуртожитку готельного типу на 500 місць з 

центром реабілітації інвалідів й бізнес – інкубаторами та житлового будинку на 

300 квартир для співробітників університету. 

 Значна робота в університеті проводиться по економії матеріально – 

технічних ресурсів, раціональному використанню коштів, переобладнанню 

інженерних мереж, побутових приладів на малоенергоємкісні технології. 

 В університеті щорічно проводиться інвентаризація матеріальних 

цінностей. За результатами проведених інвентаризацій складаються акти, 

видаються накази, проводяться заходи по покращенню збереження і обліку 

майна. 

 Підрозділи університету вчасно забезпечуються матеріально – технічними 

ресурсами. Постійно проводиться моніторинг за цінами на матеріали і послуги, 

які отримував університет. 

 Університет без перебоїв забезпечувався теплом, світлом, водою та 
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іншими комунальними послугами. Своєчасно укладались договори з 

постачальними організаціями, оплата рахунків за надані послуги. 

 Всі іногородні студенти університету забезпечуються місцями в 

орендованих гуртожитках. Умови проживання хороші. На 1 студента припадає 

6 м² житлової площі. 

 Автомобільне господарство Університету складається з 5 одиниць техніки 

в т.ч. автобус переобладнаний для транспортування студентів – інвалідів на 

колясках. Наявна техніка достатня для вчасного і якісного транспортного 

забезпечення всіх заходів, які проводяться в університеті. 

 В університеті при відділі спеціальних технологій навчання працює центр 

самостійної роботи студентів з особливими потребами. У ньому створенні 

відповідні умови для роботи студентів з інвалідністю. Центр обладнано 

комп´ютерами, принтером, сканером, ксероксом, телевізором, музичним 

центром, Брайлівською друкарською машинкою, диктофонами. Створено 

комп´ютерний клас з спец. обладнанням для навчання студентів з вадами слуху 

і зору. Змонтовано вуличний звуковий орієнтир для студентів з вадами зору 

«Метроном - 04». 

 Змонтовані горизонтальний і вертикальний підйомники для інвалідів. 

Завершено монтаж електронної пропускної системи. 

 В цілому в університеті за висновком Національної Асамблеї інвалідів 

України створені найкращі серед навчальних закладів України умови 

архітектурної безбар´єрності для студентів інвалідів.  

 Бібліотека університету «Україна» розміщена на площах 641,6 м² в т.ч. 

площа читальних залів складає 517 м² на 409 посадкових місць, що складає 5% 

від загальної кількості студентів і відповідає встановленим нормативам. 

 Працює електронна бібліотека. Ведеться активна робота по накопиченню 

електронних бібліотечних фондів. 

 Створена і введена в експлуатацію система авторизації доступу до фондів 

електронної бібліотеки. 
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 Загальний фонд бібліотеки складає 237716 екз. в т.ч. навчальної 

літератури 220005 екз., наукової – 11118 екз. Із року в рік матеріально – 

технічна база бібліотек покращується і зростає. 

 В усіх інститутах базової структури виділені приміщення для зберігання 

архівної документації. 

 Продовжувалась робота по зміцненню комп’ютерного та інформаційного 

забезпечення навчального процесу. В навчальному процесі базової структури 

використовується 865 комп’ютерів. Працює 17 комп'ютерних класів. На 100 

студентів ліцензійного обсягу припадає 12 комп'ютерів. Всі комп'ютери базової 

структури об'єднані в єдину комп'ютерну мережу університету, яка вирішує 

завдання навчальної, наукової та управлінської діяльності. Локальна 

комп’ютерна мережа корпусу № 1 університету «Україна» відмічена у 2010 

році дипломом у номінації кращий проект СКС для учбових закладів України 

на щорічному конкурсі «Мережі та бізнес». 

 Ведуться роботи по автоматизації моніторингу інформаційного 

наповнення і академічної успішності студентів. 

 В університеті особлива увага приділяється інноваційній політиці в усіх 

сферах діяльності. 

 З метою забезпечення студентів навчально – методичною літературою в 

Університеті «Україна створено власне виробництво - видавничо – друкарський 

комплекс , забезпечений усім необхідним поліграфічним обладнанням. 

Наявне обладнання цілком відповідає потребам щодо планів розвитку 

університету та підготовки і друку навчально – методичної літератури. 

Також у складі університету створена аудіовідеостудія, яка має статус 

багатофункціонального навчально – виробничого підрозділу і створена для 

забезпечення альтернативних форм цілеспрямованого процесу в рамках 

впровадження новітніх форм навчання. 

В університеті розроблений перспективний план розвитку матеріально – 

технічної бази на 2013-2026 роки, згідно з яким на цей час вже виконані 
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наступні види робіт: 

 - введено в дію ІІІ чергу будівництва навчального комплексу; 

 - завершено будівництво І черги оздоровчої бази в смт. Міжгір'я 

Закарпатської обл.; 

 - придбана земля під спортивно – оздоровчий комплекс в Світловодському 

районі Кіровоградської області; 

 - проведений косметичні ремонтні роботи навчальних приміщень; 

 - завершено оформлення і запущено в дію українсько – корейський 

інформаційний центр; 

 - обладнано 12 лабораторій і 2 спеціалізовані класи; 

 - змонтовано і здано в експлуатацію вертикальний підйомник для 

інвалідів; 

 - змонтована система електронного пропускного режиму в навчальні 

корпуси; 

 - завершено кондиціонування Залу Вченої Ради; 

 - проводиться оформлення «Імідж – центру»; 

 - закуплені меблі для облаштування двох бібліотек і читального залу; 

 - виготовлено і змонтовано 18 кафедральних і інститутських стендів; 

 - завершено благоустрій території в т.ч. збудована площадка для збору та 

вивозу сміття; 

 - завершено клінічні дослідження мінеральної води з бази відпочинку в 

Одеському НДІ курортології і фізіотерапії; 

 - відкрито буфет в навчальному корпусі № 3. 

 Планується до виконання: 

- завершення розробки проектної документації на IV чергу будівництва 

студентського містечка та пошук інвестора; 

- завершення будівництво ІІ черги бази відпочинку в смт Міжгір'я 

Закарпатської обл.; 

- обладнання двох земельних ділянок під спортивно – оздоровчі табори; 
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- проведення косметичних ремонтів будівель і споруд; 

- виділення коштів на придбання сучасного лабораторного обладнання і 

меблів, комп'ютерної техніки, навчально – методичної літератури; 

- оновлення автотранспортної техніки; 

- розширення спектру платних послуг та власних виробництв; 

- розширення умов безбар'єрного доступу студентів – інвалідів та їх 

життєдіяльності в університетському середовищі. 

Висновок: надана Вищим навчальним закладом Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна» інформація до Міністерства освіти і 

науки України є достовірною. 

 Стан матеріально-технічного та інформаційного забезпечення Інституту 

права та суспільних відносин вищого навчального закладу "Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини "Україна" дозволяє здійснювати 

підготовку фахівців на рівні акредитаційних вимог. 

 

7. Науково-дослідна діяльність 

 На кафедрах Інституту велика увага приділяється науковій та науково-

дослідній роботі, яка здійснюється у відповідності з щорічними планами. 

Основні види науково-дослідної роботи передбачені індивідуальними планами 

викладачів кафедр. Науково-дослідна робота кафедр є складовою частиною 

науково-дослідної роботи університету. 

У 2015 – 2016 навчальному році Інститутом було власними силами 

організовано Міжнародну науково-практичну конференцію «Еволюція 

теоретичних уявлень людства про державу і право» за темою «Актуальні 

проблеми подолання деформації юридичних інституцій в сучасних умовах», 

приурочену до Дня науки в Україні.  

Всього протягом зазначеного періоду науково-педагогічними 

працівниками кафедр Інституту опубліковано 36 наукових статей у фахових 

виданнях. 
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 У 2015 – 2016 навчальному році 3 науково-педагогічних працівників 

Інституту захистили дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата наук, 

5 науково-педагогічних працівників отримали вчені звання доцента.  

У науковій діяльності приймають активну участь студенти спеціальності 

«Міжнародна інформація». Так, протягом 2015 – 2016 навчального року,  24 

студенти зазначеної спеціальності брали участь у трьох науково-практичних 

конференціях (2 з яких - міжнародні).  

Студенти Інституту права та суспільних відносин напрямку підготовки, 

спеціальності «Міжнародна інформація» приймали участь в університетському 

конкурсі студентських наукових робіт, присвяченому до дня науки та 

нагороджено: грамотою та подарунком  Калиту Христину Валеріївну студентку 

4 курсу спеціальності «Міжнародна інформація» за наукову роботу «Проблеми 

виховання в інклюзивній освіті вищої школи», Петренко Наталію Анатоліївну 

студентку 4 курсу спеціальності «Міжнародна інформація» за наукову роботу 

«ООН: структура, загальна характеристика та відносини з Україною» та 

присуджено 2 місце, також нагороджено подякою Дабіжу Віру Василівну за 

наукову роботу «Установчі повноваження Верховної Ради України в 

інформаційній сфері». 

В Інституту створена і діє аспірантура зі спеціальності 23.00.04 – 

політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.  

Керівник аспірантури: Бебик Валерій Михайлович, доктор політичних 

наук, професор,  голова Громадської ради при Міністерстві інформполітики 

України. 

Всього у 2015 – 2016 навчальному році в аспірантурі за даною 

спеціальністю навчалося 18 осіб. 

Професорсько-викладацьким складом кафедри використовуються різні 

форми зв’язку наукової роботи викладачів з практичною діяльністю: участь в 

роботі науково-практичних конференцій; участь у підготовці і виданні 

навчальних і практичних посібників для потреб навчального процесу і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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юридичної практики; безпосередня переробка навчальних програм, тестів та 

інших науково-методичних матеріалів; організація наукової роботи студентів і 

керівництво нею. 

Основні види науково-дослідної роботи передбачені індивідуальними 

планами викладачів кафедри. Науково-дослідна робота кафедри є складовою 

частиною науково-дослідної роботи університету.  

На даний час на кафедрі завершується робота по відпрацюванню 

наскрізної наукової тему, котра поєднала б у єдиний, процес зусилля 

професорсько-викладацького складу і студентів, які спеціалізуються на 

міжнародної інформації. Робоча назва теми: «Методолого-методичні питання 

розвитку міжнародної інформації та її ролі в інтеграції у суспільство осіб з 

особливими потребами». Відповідно до цієї теми формулюються теми курсових 

і магістерських робіт, що можуть виконуватися студентами, також близько до 

цієї теми виконуються студентські роботи, з якими останні приймають участь у 

наукових і науково-практичних конференціях. 

Протягом навчального року викладачі кафедри здійснюють керівництво 

науковою роботою студентів. 

Науково-педагогічні працівники кафедри мають великий досвід з 

наукової роботи, а тематика їхніх публікацій виходить за межі діяльності 

кафедри. Під керівництвом завідуючого кафедри, доктора юридичних наук 

Мурашина О. Г. та професора кафедри, доктора юридичних наук Бебика В. М. 

науково-педагогічний колектив постійно бере участь у міжнародних, 

всеукраїнських та міжвузівських науково-практичних конференціях. Разом з 

тим йде робота над підвищенням їх кваліфікації. 

Наукова діяльність студентів кафедри, що входять до Студентського 

наукового товариства, тісно пов’язана з роботою кафедри. Розроблюються та 

розглядаються сучасні технології та їх впровадження в сучасну систему освіти. 

Під керівництвом викладачів студенти працюють над темами наукових 

досліджень, які розроблено за наскрізною тематикою науково-дослідної роботи 



25 

Голова експертної комісії                                            Гулай В.В. 

студентів.  

Крім цього, щорічно науково-педагогічні працівники кафедри 

надсилають наукові статті та тези на конференції та конкурси, що проводяться 

в інших містах України. Вони відвідують конференції, здобувають призові 

місця, роботи друкуються у наукових виданнях.  

У 2015-2016 навчальному році викладачами випускової кафедри було 

опубліковано 17 статей у фахових виданнях. Із них 11 у фахових виданнях 

України та 6 у міжнародних фахових виданнях. Зокрема, протягом навчального 

року було опубліковано наступні статті: 

1. Bebyk, Valeriy, Political marketing: concept, functions, types. Social 

and Human Sciences. // Polish-Ukrainian scientific journal, 04 (08), pp. 79-89. - 

2015. 

2. Bebyk, Valeriy, Info-globalization, info-power, info-democracy, info-

communication. Social and Human Sciences. // Polish-Ukrainian scientific journal, 

01 (09), pp. 72-81.- 2016 

3. Глобальне інформаційне суспільство:інфо-влада, інфо-комунікація, 

інфо-демократія // Освіта регіону №1, стор. 6-10, 2016р  

4. Koncepcje społeczeństwa obywatelskiego w ujęciu badaczy ukraińskich. 

- Obywatele wobec kryzysu. Uśpieni czy innowatorzy Pod redakcją Wojciecha 

Misztala, Artura Kościańskiego i Galii Chimiak. Warszawa, IfiS PANS. 2015 S. 261-

280. . Demokracja partycypacyjna – szansa czy zagrożenie dla Ukrainy? - „Wschód 

Europy. Studia humanistyczno-społeczne”, Nr 2, 2015. UMCS, s. 107-124 

5. Civil society as depicted in Polish and Ukrainian researches. - 

Contemporary problems of Social Changes: Polish and Ukrainian Experience, Kyiv, 

Institute of Psychology and Social Communications of National Pedagogics 

University M.P. Dragomanov and Institute of Sociology Maria Curie-Sklodowska 

University in Lublin, 2015 pp.187-201. 

6. Савич В.О. Глобалізація як соціально-політичний феномен // 

«Молодь: освіта, наука, духовність»: XІ Всеукраїнська наукова конференція 
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студентів і молодих вчених, 9-10 квітня 2015р., м. Київ, Ч.3.: тези доповідей – 

С. 363-365. 

7.  Бут  С.  А.  ЧИННИК США у російсько-китайських  відносинах / С. 

А. Бут // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. 

Випуск 123 (частина І). - К.: Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2015. - С. 75-86. 

8. Denis Kislov  Mythological component of marketing communications 

/Cambridge Journal of Education and Science, № 1(15), (January - June). Volume II.  

– “Cambridge University Press”, 2016. – pp.461-169 Scopus 

9.  Dabizha, Vira, 2015. Political communication in the context of 

transitive changes . Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. 

10.  Соколюк А.О. Комплексна програма сприяння самодетермінації 

професійного становлення майбутнього фахівця / А.О. Соколюк // Актуальні 

проблеми психології. – Том 9. Загальна психологія. Етнічна психологія. 

Історична психологія, випуск 6. – К.: 2015 – С. 57-64. 

Викладачі кафедри (Дабіжа В.В., Галактіонова І.В.) здійснювали 

керівництво науковими студентськими роботами, які приймали участь у 

Всеукраїнських конкурсах студентських робіт (зокрема, Всеукраїнського 

конкурсу з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015/2016 н.р.) та 

Університетському конкурсі студентських наукових робіт «Молодь: освіта, 

наука, духовність» з нагоди святкування Дня науки в Україні. 

19 студентів 1-5 курсів приймали участь у XІI Всеукраїнській науковій 

конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» 

(квітень 2016 р.) 

Висновок: наукова діяльність науково-педагогічних працівників, які 

забезпечують підготовку фахівців із напрямку підготовки, спеціальності 

6.030204, 8.03020401 - «Міжнародна інформація» повністю відповідає 

критеріям, що ставляться до науково-педагогічних працівників, які здійснюють 

підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та 
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«магістр». 

 

8. Якісні характеристики підготовки фахівців 

8.1. Контроль залишкових знань 

Рівень підготовки студентів визначався шляхом проведення 

комплексного зрізу знань, порівнянням результатів проведених замірів знань 

з результатами самоаналізу та останньої екзаменаційної сесії. 

За результатами сесії абсолютна успішність складає 100%, якісна (в 

середньому) - 69%, що повністю відповідає державним вимогам. Студенти на 

достатньому рівні оволоділи предметами з циклу дисциплін гуманітарної 

та соціально-економічної, підготовки та циклу професійної та практичної 

підготовки. 

Експертна комісія провела заміри рівня залишкових знань (ККР) 

студентів з дисциплін «Інформаційне суспільство», «Інформаційно-

аналітичне забезпечення зовнішньої політики європейських держав», 

«Інтелектуальна власність», «Інформаційні технології», «Вступ до 

прикладних досліджень  міжнародних відносин», «Українська мова за 

професійним спрямуванням», «Технології прийняття рішень в міжнародних 

відносинах», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Публічне 

адміністрування у сферах суспільних відносин», «Інформаційно-аналітична 

діяльність в міжнародних відносинах», «Інформаційна політика України та 

держав світу», «Друга іноземна мова». 

Результати перевірки залишкових знань наведено у таблиці. 
9.   

 

Показники 

Результат

и 

сесійного 

контролю 

Контрольних замір Розбіжність 

1 

Дисципліна «Інформаційне суспільство» 

Абсолютна 

успішність (%) 

100 100 0% 
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Якість виконання 

контрольних завдань 

(%) 

87% 80% 7% 

Дисципліна «Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики 

європейських держав» 

Абсолютна 

успішність (%) 
100 100 0% 

Якість виконання 

контрольних завдань 

(%) 

93% 87% 6% 

Дисципліна ««Інтелектуальна власність» 

Абсолютна 

успішність (%) 
100 100 0% 

Якість виконання 

контрольних завдань 

(%) 

87% 87% 0% 

Дисципліна «Інформаційні технології» 

Абсолютна 

успішність (%) 
100 100 0% 

Якість виконання 

контрольних завдань 

(%) 

100% 100% 0% 

Дисципліна «Вступ до прикладних досліджень  міжнародних відносин» 

Абсолютна 

успішність (%) 
100 100 0% 

Якість виконання 

контрольних завдань 

(%) 

100% 75% 25% 

Дисципліна «Українська мова за професійним спрямуванням» 
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Абсолютна 

успішність (%) 
100 100 0% 

Якість виконання 

контрольних завдань 

(%) 

100% 75% 25% 

Дисципліна «Технології прийняття рішень в міжнародних відносинах» 

Абсолютна 

успішність (%) 
100% 100% 0% 

Якість виконання 

контрольних завдань 

(%) 

80% 70% 10% 

Дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням» 

Абсолютна 

успішність (%) 
100 100 0% 

Якість виконання 

контрольних завдань 

(%) 

80% 80% 0% 

Дисципліна «Публічне адміністрування у сферах суспільних відносин» 

Абсолютна 

успішність (%) 
100% 100% 0% 

Якість виконання 

контрольних завдань 

(%) 

80% 80% 0% 

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах» 

Абсолютна 

успішність (%) 
100% 100% 0% 
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Якість виконання 

контрольних завдань 

(%) 

100% 100% 0% 

Дисципліна «Інформаційна політика України та держав світу» 

Абсолютна 

успішність (%) 
100% 100% 0% 

Якість виконання 

контрольних завдань 

(%) 

100% 67% 33% 

Дисципліна «Друга іноземна мова» 

Абсолютна 

успішність (%) 
100% 100% 0% 

Якість виконання 

контрольних завдань 

(%) 

100% 67% 33% 

Аналіз проведених комплексних контрольних робіт показав, що рівень 

фахової підготовки студентів відповідає - вимогам кваліфікаційної 

характеристики магістра з права. 

 

8.2. Якість виконання дипломних робіт 

За навчальним планом, формою випускової атестації за спеціальністю 

«Міжнародна інформація», освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» є 

захист дипломної роботи. 

Експертна комісія вибірково оцінила 20 % дипломних робіт (випуск 

2016 року) та встановила, що розбіжність між оцінками навчального закладу 

і даними експертизи не перевищує 0,4бала. 

Всі дипломні роботи виконані державною мовою, оформлені у 

відповідності до встановлених вимог. При виконанні окремих курсових 

робіт висновки та пропозиції мають недостатнє практичне спрямування. 
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Проведена перевірка показала, що тематика дипломних робіт 

різноманітна, актуальна, вимагає, в основному, творчого підходу студентів 

до вирішення технічної задачі і відповідає кваліфікаційній характеристиці 

та вимогам акредитації. 

Водночас, комісія рекомендує приділити більше уваги висвітленню 

методологічного інструментарію наукової роботи та використовувати іноземні 

наукові джерела. 

8.3. Якість звітів про практичну підготовку 

Інститут права та суспільних відносин працює над удосконаленням змісту 

практичного навчання. 

Навчальним планом підготовки бакалавра з міжнародних відносин 

передбачено чотири види практичного навчання, а саме: ознайомча, навчальна 

та виробнича практика. 

Практична підготовка проходить під організаційно-методичним 

керівництвом науково-педагогічних працівників кафедр Інституту. 

У відповідності з навчальним планом спеціальності 8.03020401 

"Міжнародна інформація" проводяться наступні види практичної підготовки 

студентів: переддипломна практика та стажування. 

Переддипломна практика проводиться в другому семестрі протягом 

чотирьох тижнів. Ця практика дає можливість студентам провести апробацію 

результатів випускового дослідження.  

Стажування проводиться в третьому семестрі протягом восьми тижнів. 

Вона спрямована на підготовку молодих фахівців до професійної діяльності, 

закріплення набутих професійних навичок. 

 Основними базами практики для студентів напрямку підготовки 6.030204 

«Міжнародна інформація», спеціальності 8.03020401 «Міжнародна 

інформація», є представництво ООН в Україні, Київське територіальне 

управління Державної судової адміністрації України, Інститут законодавства 

Верховної ради України, міжнародний відділ редакції газети «Все про 
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бухгалтерський облік», Київське обласне управління юстиції, Київське 

обласне управління юстиції, Господарський суд Київської області, Київський 

міський Центр роботи з жінками, Навчально-науковий Інститут земельних 

ресурсів та правознавства, Київська кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури, Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного 

комітету України тощо. 

Експерти вибірково оцінили 20% звітів практики і відмічають, що 

розбіжність між оцінками експертів та оцінками захисту практики, становить 

0,2 бали, що не перевищує нормативного значення. 

Середні показники якості звітів про практичну підготовку відображено у 

наступній таблиці: 

 

№ 

п/п 

Вид практики Курс Абсолютна 

успішність 

Якісна 

успішність 

Середній 

бал 

1 Ознайомча практика 1 100 87 4,1 

2 Навчальна практика 2 100 85 4,3 

3 Навчальна практика 3 100 91 4,4 

4 Виробнича практика 4 100 86 4,1 

5 Переддипломна 

практика 

5 100 100 4,5 

6 Стажування 6 100 100 4,7 

 

Висновок: дані подані Університетом повністю відповідають дійсності. 

Показники навчальної діяльності свідчать про відповідність акредитаційним 

вимогам підготовки магістрів за фахом. 

 

9. Перелік зауважень контролюючих органів та заходи з їх усунення 

Під час проведення попередньої акредитаційної експертизи поданих 

матеріалів, Міністерством освіти і науки України було висловлено наступні 

зауваження та рекомендації: 

1. У матеріалах справи був відсутній навчальний план напрямку 
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підготовки 6.030204 за звітний період; 

2. Перевірити забезпеченість кадровим складом таких дисциплін як: 

«Країнознавство» та «Міжнародні економічні відносини»; 

3. Перевірити відповідність освіти Берещук О. М. до дисципліни 

«Конфліктологія та теорія переговорів» згідно вимог Наказу № 1377, п.2.2.5 

На момент проведення акредитаційної експертизи адміністрацією 

Інституту вжито наступні заходи з усунення зазначених недоліків: 

1. Навчальний план напрямку підготовки 6.030204 за 2015 – 2016 

навчальний рік до справи долучено. Зазначений план відповідає освітньо-

професійній програмі та встановленим вимогам до підготовки бакалаврів з 

міжнародної інформації. 

2. Дисципліну «Країнознавство» на програмі підготовки бакалаврів з 

міжнародної інформації, згідно поданих документів викладає кандидат 

політичних наук, доцент кафедри теорії права та міжнародної інформації Бут 

Станіслав Анатолійович. Кваліфікація викладача у повному обсязі відповідає 

ліцензійним вимогам. 

Дисципліну «Міжнародні економічні відносини» викладає старший 

викладач кафедри менеджменту, кандидат економічних наук Литвин Наталія 

Юріївна. Враховуючи економічну спрямованість зазначеної дисципліни, 

кваліфікація викладача у повному обсязі відповідає ліцензійним вимогам. 

3. У 2015 – 2016 навчальному році дисципліна «Конфліктологія та 

теорія переговорів» викладалася кандидатом історичних наук із спеціальності 

історія науки і техніки Берещук Оленою Миколаївною. Зазначений викладач 

працює у штаті кафедри психології та працює над докторською дисертацією зі 

здобуття наукового ступеню доктора психологічних наук, має відповідні фахові 

наукові публікації. Із зазначеного можна зробити висновок, що кваліфікація 

зазначеного викладача відповідає кваліфікаційним вимогам, які висуваються до 

викладання зазначеної дисципліни. 
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10.  Загальні висновки та пропозиції 

На підставі поданих на акредитацію матеріалів Інституту права та 

суспільний відносин ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини «Україна» та перевірки результатів її діяльності безпосередньо в 

університеті експертна комісія прийшла до такого висновку: 

Комісія відзначає, що відкритий міжнародний Університет розвитку 

людини «Україна» є унікальним вищим навчальним закладом інтегрованого 

типу. В Університеті активно впроваджуються технології інклюзивного 

навчання. Студенти з інвалідністю мають можливість здобувати вищу освіту на 

рівні з іншими студентами в інтегрованих групах. Для забезпечення 

інклюзивного навчання активно використовуються засоби дистанційного 

навчання, Інтернет підтримка навчального процесу. Заслуговує на увагу 

високий рівень матеріально-технічного на інформаційного забезпечення 

навчального процесу.  Інститут права та суспільних відносин приймає активну 

участь у громадсько-політичному житті. У 2015-2016 навчальному році на базі 

Університету було організовано дві міжнародні молодіжні зустрічі в рамках 

програми ООН «Молоді посли миру». На базі Університету відкрито Україно-

корейський центр інформаційного доступу. 

Програма освітньої підготовки бакалаврів і магістрів з напрямку 

підготовки, спеціальності 6.030204, 8.03020401 «Міжнародна інформація» у 

Вищому навчальному закладі «Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини «Україна», кадрове, навчально-методичне, інформаційне та 

матеріально-технічне забезпечення відповідають акредитаційним умовам 

за заявленим освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки і забезпечують, 

гарантію якості освіти. 

На підставі вказаного вище експертна комісія  Міністерства освіти і 

науки України зробила висновок про можливість  повторної акредитації 

напрямку підготовки 6.030204, спеціальності 8.03020401 «Міжнародна 

інформація» зі збільшенням ліцензованого обсягу, за умови врахування 
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наступних зауважень: 

1. підготовка та затвердження у встановленому порядку  окремої 

наукової тематики, що відповідає інформаційно-комунікативному профілю 

підготовки фахівців з міжнародної інформації  спеціальності 055 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки»; 

2. активне залучення до навчального процесу докторів та кандидатів 

технічних наук, які мають відповідні досягнення у розробці проблем 

міжнародних відносин та суспільних  комунікацій, публікації у міжнародних 

наукометричних базах даних; 

3. оновити тематику курсових робіт  з курсів «Теорія міжнародних 

відносин», «Міжнародна інформація» та «Аналітико-правові аспекти 

міжнародних інформаційних відносин» та тематику магістерських 

кваліфікаційних робіт у контексті поставки та вирішення  сучасним 

методологічним інструментарієм актуальних завдань внутрішньої та зовнішньої 

політики України, інших країн, глобальних та регіональних проблем; 

Крім того, експертна комісія Міністерства освіти і науки України вважає 

за необхідне висловити пропозиції, що не входять до складу обов'язкових і не 

впливають на рішення про акредитацію, але дають можливість покращити 

якість підготовки фахівців: 

1. розглянути можливість придбання спеціалізованих програмних 

продуктів для підготовки інформаційних аналітиків на базі 

загальноуніверситетських  комп’ютерних класів; 

2. розглянути можливість утворення окремого структурний підрозділ - 

випускову кафедру за спеціальністю 055 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки»; 

3. поглибити вивчення студентами іноземних мов, розширити 

можливості із вільного вибору навчальних дисциплін.  
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Голова комісії: 

доктор політичних наук, професор,  

завідувач кафедри міжнародної інформації  

Національного університету  

«Львівська політехніка»  В. В. Гулай 

 

Член комісії: 

доктор політичних наук, професор, 

завідувача кафедри суспільних наук  

Вищого навчального закладу  

«Університет економіки і права  

«КРОК» О. В. Картунов 

 

 

З експертними висновками ознайомлені: 
 

 

Директор Інституту права  

та суспільних відносин, 

ВНЗ Університет «Україна» А.Л. Терещенко  

 

 

Президент Університету 

«Україна» П. М. Таланчук 
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

відповідності досягнутого рівня освітньої діяльності 

вимогам ліцензування 

Вищого навчального закладу 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем – бакалавр 

за спеціальністю – 6.030204 «Міжнародна інформація» 

 
 

№ 

з/п 

Назва показника (нормативу) Значення 

показника 

(норматив

у)* 

Фактичне 

значення 

показника

** 

Відхилення 

фактичного 

значення 

показника  

від 

нормативно

го 

1 2 3 4 5 

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) 

20/20 20/20 + 

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності 

2.1. Частка науково-педагогічних 

працівників з науковими 

ступенями та вченими званнями, 

які забезпечують викладання 

лекційних годин соціально-

гуманітарного циклу дисциплін 

навчального плану спеціальності 

(% від кількості годин)  

 

 

75 

 

 

85 

 

 

+5 

 у тому числі які працюють у 

даному навчальному закладі за 

основним місцем роботи 

50 100 +50 
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2.2. Частка науково-педагогічних 

працівників з науковими 

ступенями та вченими званнями, 

які забезпечують викладання 

лекційних годин 

фундаментального циклу 

дисциплін навчального плану 

спеціальності (% від кількості 

годин) (за винятком військових 

навчальних дисциплін) 

 

 

Не 

передбаче

ні 

навчальни

м планом 

 

 

Не 

передбаче

ні 

навчальни

м планом 

 

 

Не 

передбачені 

навчальним 

планом 

 у тому числі які працюють у 

даному навчальному закладі за 

основним місцем роботи 

Не 

передбаче

ні 

навчальни

м планом 

Не 

передбаче

ні 

навчальни

м планом 

Не 

передбачені 

навчальним 

планом 

 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) 

Не 

передбаче

ні 

навчальни

м планом 

Не 

передбаче

ні 

навчальни

м планом 

Не 

передбачені 

навчальним 

планом 

2.3. Частка науково-педагогічних 

працівників з науковими 

ступенями та вченими званнями, 

які забезпечують викладання 

лекційних годин фахових 

дисциплін навчального плану 

спеціальності (% від кількості 

годин) 

 

 

75 

 

 

75 

 

 

+ 

 у тому числі які працюють у 

даному навчальному закладі за 

основним місцем роботи 

50 90 +40 
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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 

 

 

 

 

 

18 

(2 доктори 

наук) 

 

 

 

 

 

+8 

2.5. Наявність кафедри (циклової 

комісії) з фундаментальної 

підготовки  

+ + + 

2.6. Наявність кафедри зі 

спеціальної (фахової) 

підготовки, яку очолює фахівець 

відповідної науково-

педагогічної спеціальності: 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 доктор наук або професор + + + 

 кандидат наук, доцент    

3. Матеріально-технічна база 

3.1. Забезпеченість лабораторіями, 

полігонами, обладнанням, 

устаткуванням, необхідними 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 спеціальності 

"Дизайн") 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

+ 
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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 спеціальності "Дизайн") 

   

3.5. Наявність пунктів харчування + + + 

3.6. Наявність спортивного залу  + + + 

3.7. Наявність стадіону або 

спортивного майданчика 

+ + + 

3.8. Наявність медичного пункту + + + 

4. Навчально-методичне забезпечення 

4.1  Наявність освітньо-

кваліфікаційної  характеристики 

фахівця (у тому 

числі  варіативної компоненти) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

4.2. Наявність освітньо-професійної 

програми підготовки фахівця (у 

тому числі варіативної 

компоненти) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

4.3. Наявність навчального плану, 

затвердженого в установленому 

порядку 

+ + + 

4.4. 

 

4.4.1 

Наявність навчально-

методичного забезпечення для 

кожної навчальної дисципліни 

навчального плану (% від 

потреби): 

Навчальних і робочих 

навчальних програм дисциплін 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

+ 

4.4.2 Планів семінарських, 

практичних занять, завдань для 

лабораторних робіт (% від 

потреби)  

100 100 + 

4.4.3 Методичних вказівок і тематик 

контрольних, курсових робіт 

(проектів) 

100 100 + 
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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 всіх 

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 8 +4 

5.4. Можливість доступу викладачів 

і студентів до Інтернету як 

джерела інформації: 

    наявність обладнаних 

лабораторій  

    наявність каналів доступу  

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

6. Якісні характеристики підготовки фахівців різних освітньо-

кваліфікаційних рівнів 

6.1. Умови забезпечення державної 

гарантії якості вищої освіти 
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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 + 

6.1.3

. 

Чисельність науково-

педагогічних (педагогічних) 

працівників, що обслуговують 

спеціальність і працюють у 

навчальному закладі за 

основним місцем роботи, які 

займаються вдосконаленням 

навчально-методичного 

забезпечення, науковими 

дослідженнями, підготовкою 

підручників та навчальних 

посібників, % 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

+ 

6.2. Результати освітньої діяльності 

(рівень підготовки фахівців), не 

менше % 

   

6.2.1

. 

Рівень знань студентів з 

гуманітарної та соціально-

економічної підготовки:  

   

6.2.1

.1 

Успішно виконані контрольні 

завдання, % 

90 100 +10 

6.2.1

.2 

Якісно виконані контрольні 

завдання (оцінки «5» i «4»), % 

50 72 +22 

6.2.2

. 

Рівень знань студентів з 

природничо-наукової 

(фундаментальної) підготовки:  

   

6.2.2

.1 

Успішно виконані контрольні 

завдання, % 

90 100 +10 

6.2.2

.2 

Якісно виконані контрольні 

завдання (оцінки «5» i «4»), % 

50 71 +21 

6.2.3

. 

Рівень знань студентів зі 

спеціальної (фахової) 

підготовки:  

   

6.2.3

.1 

Успішно виконані контрольні 

завдання, % 

90 100 +10 

6.2.3

.2 

Якісно виконані контрольні 

завдання (оцінки «5» i «4»), % 

50 72 +22 
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6.3. Організація наукової роботи    

6.3.1

.  

Наявність у структурі 

навчального закладу наукових 

підрозділів 

+ + + 

6.3.2

.  

Участь студентів у науковій 

роботі (наукова робота на 

кафедрах та в лабораторіях, 

участь в наукових конференціях, 

конкурсах, виставках, 

профільних олімпіадах тощо) 

            

 

        + 

 

 

+ 

 

 

+ 

7. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ  

щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти 

7.1. Забезпеченість приміщеннями 

для проведення навчальних 

занять та контрольних заходів 

(кв. метрів на одну особу для 

фактичного контингенту 

студентів та заявленого обсягу з 

урахуванням навчання за 

змінами) 

 

 

 

2,4 

 

 

 

2,4 

 

 

 

+ 

7.2. Забезпеченість мультимедійним 

обладнанням для одночасного 

використання в навчальних 

аудиторіях (мінімальний 

відсоток кількості аудиторій) 

30 30 + 

7.3. Наявність соціально-побутової 

інфраструктури 

+ + + 

7.3.1

. 

бібліотеки, у тому числі 

читального залу 

+ + + 

7.3.2

. 

пунктів харчування + + + 

7.3.3

. 

актового чи концертного залу + + + 

7.3.4

. 

спортивного залу + + + 

7.3.5

. 

стадіону та/або спортивних 

майданчиків 

+ + + 

7.3.6

. 

медичного пункту + + + 

7.4. Забезпеченість здобувачів вищої 

освіти гуртожитком 

(мінімальний відсоток потреби) 

+ + + 
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 Забезпеченість комп’ютерними 

робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, 

обладнанням, устаткованням, 

необхідними для виконання 

навчальних планів 

+ + + 

8. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ  

щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти 

8.1. Наявність опису освітньої 

програми 

+ + + 

8.2. Наявність навчального плану та 

пояснювальної записки до нього 

+ + + 

8.3.  Наявність робочої програми з 

кожної навчальної дисципліни 

навчального плану 

+ + + 

8.4.  Наявність комплексу 

навчально-методичного 

забезпечення з кожної 

навчальної дисципліни 

навчального плану 

+ + + 

8.5. Наявність програми практичної 

підготовки, робочих програм 

практик 

+ + + 

8.6. Забезпеченість студентів 

навчальними матеріалами з 

кожної навчальної дисципліни 

навчального плану 

+ + + 

8.7. Наявність методичних 

матеріалів для проведення 

атестації здобувачів 

+ + + 

9. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ  

щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти 

9.1.  Забезпеченість бібліотеки 

вітчизняними та закордонними 

фаховими періодичними 

виданнями відповідного або 

спорідненого профілю, в тому 

числі в електронному вигляді 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 



45 

Голова експертної комісії                                            Гулай В.В. 

9.2. Наявність доступу до баз даних 

періодичних наукових видань 

англійською мовою 

відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне 

користування базами кількома 

закладами освіти) 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

9.3. 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) 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

9.4. Наявність електронного ресурсу 

закладу освіти, який містить 

навчально-методичні матеріали 

з навчальних дисциплін 

навчального плану, в тому числі 

в системі дистанційного 

навчання (мінімальний відсоток 

навчальних дисциплін) 

 

 

 

50 

 

 

 

60 

 

 

 

+10 

 

Голова комісії: 

доктор політичних наук, професор,  

завідувач кафедри міжнародної інформації  

Національного університету  

«Львівська політехніка»  В. В. Гулай 

 

Член комісії: 

доктор політичних наук, професор, 

завідувача кафедри суспільних наук  

Вищого навчального закладу  

«Університет економіки і права  

«КРОК» О. В. Картунов 
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З експертними висновками ознайомлені: 
 

 

Директор Інституту права  

та суспільних відносин, 

ВНЗ Університет «Україна» А.Л. Терещенко  

 

 

Президент Університету 

«Україна» П. М. Таланчук 
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

відповідності досягнутого рівня освітньої діяльності 

вимогам ліцензування 

Вищого навчального закладу 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем – магістр 

за спеціальністю – 8.03020401 «Міжнародна інформація» 

№ 

з/п 

Назва показника (нормативу) Значення 

показника 

(нормативу)

* 

Фактичне 

значення 

показника

** 

Відхилення 

фактичного 

значення 

показника  

від 

нормативного 

1 2 3 4 5 

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) 

 10/10 + 

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності 

2.1. Частка науково-педагогічних 

працівників з науковими 

ступенями та вченими 

званнями, які забезпечують 

викладання лекційних годин 

соціально-гуманітарного циклу 

дисциплін навчального плану 

спеціальності (% від кількості 

годин)  

 

 

95 

 

 

100 

 

 

+5 

 у тому числі які працюють у 

даному навчальному закладі за 

основним місцем роботи 

 

50 

 

100 

 

+50 
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2.2. Частка науково-педагогічних 

працівників з науковими 

ступенями та вченими 

званнями, які забезпечують 

викладання лекційних годин 

фундаментального циклу 

дисциплін навчального плану 

спеціальності (% від кількості 

годин) (за винятком військових 

навчальних дисциплін) 

 

 

95 

 

 

не 

передбаче

но 

навчальни

м планом 

+ 

 у тому числі які працюють у 

даному навчальному закладі за 

основним місцем роботи 

50 не 

передбаче

но 

навчальни

м планом 

+ 

 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) 

 

40,  

але не 

менше ніж 

1 доктор 

наук або 

професор на 

25 осіб 

ліцензо-

ваного 

обсягу  

 

 

 

 

не 

передбаче

но 

навчальни

м планом 

 

2.3. Частка науково-педагогічних 

працівників з науковими 

ступенями та вченими 

званнями, які забезпечують 

викладання лекційних годин 

фахових дисциплін навчального 

плану спеціальності (% від 

кількості годин) 

 

95 

 

100 

 

+ 5 

 у тому числі які працюють у 

даному навчальному закладі за 

основним місцем роботи 

 

50 

 

94 

 

+44 
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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) 

 

40,  

але не 

менше ніж 

1 доктор 

наук або 

професор на 

25 осіб 

ліцензо-

ваного 

обсягу 

 

 

 

 

42  

 

 

 

 

 

 

+2 

2.5. Наявність кафедри (циклової 

комісії) з фундаментальної 

підготовки  

+ + + 

2.6. Наявність кафедри зі 

спеціальної (фахової) 

підготовки, яку очолює 

фахівець відповідної науково-

педагогічної спеціальності: 

+ + + 

 доктор наук або професор + + + 

 кандидат наук, доцент - - + 

3. Матеріально-технічна база 

3.1. Забезпеченість лабораторіями, 

полігонами, обладнанням, 

устаткуванням, необхідними 

для виконання навчальних 

програм (у % від потреби) 

100 100 + 

3.2.  Забезпеченість студентів 

гуртожитком (у % від потреби) 

70 100 +30 

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 

спеціальності "Дизайн") 

12 12 + 
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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 

спеціальності "Дизайн") 

  + 

3.5. Наявність пунктів харчування + + + 

3.6. Наявність спортивного залу  + + + 

3.7. Наявність стадіону або 

спортивного майданчика 

+ + + 

3.8. Наявність медичного пункту + + + 

4. Навчально-методичне забезпечення 

4.1  Наявність освітньо-

кваліфікаційної  характеристики 

фахівця (у тому 

числі  варіативної компоненти) 

+ + + 

4.2. Наявність освітньо-професійної 

програми підготовки фахівця (у 

тому числі варіативної 

компоненти) 

+ + + 

4.3. Наявність навчального плану, 

затвердженого в установленому 

порядку 

+ + + 

4.4. 

 

4.4.

1 

Наявність навчально-

методичного забезпечення для 

кожної навчальної дисципліни 

навчального плану (% від 

потреби): 

Навчальних і робочих 

навчальних програм дисциплін 

 

100 

 

100 

+ 

4.4.

2 

Планів семінарських, 

практичних занять, завдань для 

лабораторних робіт (% від 

потреби)  

100 100 + 

4.4.

3 

Методичних вказівок і тематик 

контрольних, курсових робіт 

(проектів) 

100 100 + 
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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 всіх 

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 

8 8 + 

5.4. Можливість доступу викладачів 

і студентів до Інтернету як 

джерела інформації: 

    наявність обладнаних 

лабораторій  

    наявність каналів доступу  

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

7. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ  

щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти 
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7.1. Забезпеченість приміщеннями 

для проведення навчальних 

занять та контрольних заходів 

(кв. метрів на одну особу для 

фактичного контингенту 

студентів та заявленого обсягу з 

урахуванням навчання за 

змінами) 

 

 

 

2,4 

 

 

 

2,4 

 

 

 

+ 

7.2. Забезпеченість мультимедійним 

обладнанням для одночасного 

використання в навчальних 

аудиторіях (мінімальний 

відсоток кількості аудиторій) 

30 30 + 

7.3. Наявність соціально-побутової 

інфраструктури 

+ + + 

7.3.1. бібліотеки, у тому числі 

читального залу 

+ + + 

7.3.2. пунктів харчування + + + 

7.3.3. актового чи концертного залу + + + 

7.3.4. спортивного залу + + + 

7.3.5. стадіону та/або спортивних 

майданчиків 

+ + + 

7.3.6. медичного пункту + + + 

7.4. Забезпеченість здобувачів вищої 

освіти гуртожитком 

(мінімальний відсоток потреби) 

+ + + 

7.5. Забезпеченість комп’ютерними 

робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, 

обладнанням, устаткованням, 

необхідними для виконання 

навчальних планів 

+ + + 

8. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ  

щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти 

8.1. Наявність опису освітньої 

програми 

+ + + 

8.2. Наявність навчального плану та 

пояснювальної записки до нього 

+ + + 

8.3.  Наявність робочої програми з 

кожної навчальної дисципліни 

навчального плану 

+ + + 
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8.4.  Наявність комплексу 

навчально-методичного 

забезпечення з кожної 

навчальної дисципліни 

навчального плану 

+ + + 

8.5. Наявність програми практичної 

підготовки, робочих програм 

практик 

+ + + 

8.6. Забезпеченість студентів 

навчальними матеріалами з 

кожної навчальної дисципліни 

навчального плану 

+ + + 

8.7. Наявність методичних 

матеріалів для проведення 

атестації здобувачів 

+ + + 

9. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ  

щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти 

9.1.  Забезпеченість бібліотеки 

вітчизняними та закордонними 

фаховими періодичними 

виданнями відповідного або 

спорідненого профілю, в тому 

числі в електронному вигляді 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

9.2. Наявність доступу до баз даних 

періодичних наукових видань 

англійською мовою 

відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне 

користування базами кількома 

закладами освіти) 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

9.3. 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) 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 
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9.4. Наявність електронного ресурсу 

закладу освіти, який містить 

навчально-методичні матеріали 

з навчальних дисциплін 

навчального плану, в тому числі 

в системі дистанційного 

навчання (мінімальний відсоток 

навчальних дисциплін) 

 

 

 

60 

 

 

 

60 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

Голова комісії: 

доктор політичних наук, професор,  
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Національного університету  
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доктор політичних наук, професор, 
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«Університет економіки і права  

«КРОК» О. В. Картунов 
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Президент Університету 
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