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І. ВСТУП 
Юридичне відділення Фахового коледжу Галицького коледжу імені 

В’ячеслава Чорновола здійснює підготовку фахівців за спеціальністю Право з 
1998 року. На сьогодні це міцний, високопрофесійний колектив працівників, 
що забезпечує підготовку затребуваних суспільством фахівців з високими 
академічними, професійними та соціально-особистісними компетенціями. 
Для формування їх успішної кар’єри відділення пропонує сучасні 
інтелектуальні, організаційні, інформаційні та технічні ресурси.  

Генезис моделі навчального закладу забезпечує поступовість здобуття 
освіти на рівні фаховий молодший бакалавр права на основі базової 
загальної середньої освіти та подальше здобуття ступеня бакалавра права 
відповідно до норм чинного законодавства, тому навчальні плани 
спеціальності мають узгоджений  характер. 

Розвиток юридичного відділення як базового структурного підрозділу 
Фахового коледжу Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола 
ґрунтується на положеннях Закону України «Про фахову передвищу освіту», 
інших нормативно-правових актах, Статуту Галицького коледжу імені 
В’ячеслава Чорновола (далі – Коледж), Положення про Фаховий коледж 
Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола. Стратегія розвитку 
відділення узгоджується зі Стратегією розвитку Коледжу на 2020-2025 рр., 
затвердженою Вченою радою Коледжу 27 грудня 2019 року.  

 
МІСІЯ 
Юридичне відділення, опираючись на традиції патріотизму, гуманізму 

та вільного розвитку особистості, прагне забезпечити якісний рівень 
підготовки правників, здатних розв’язувати спеціалізовані завдання у сфері 
права з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, 
наділених незалежністю мислення, відчуттям глибокої відповідальності та 
бажанням діяти згідно з принципами добра та справедливості для розвитку 
відкритого і демократичного суспільства.  

 
ВІЗІЯ 
Юридичне відділення має на меті утвердження правничої освіти як 

системи стандартів змісту та методів викладання правничих дисциплін, що 
базуються на формуванні інтегральної, загальних та спеціальних 
компетентностей, світоглядно гуманітарних цінностей, обізнаності щодо 
питань етики та людських прав, глибокому розумінні фундаментальної ролі 
правника в утвердженні верховенства права через захист людських прав і 
свобод, а також стандартів доступу до правничої професії. 

 
ЦІННОСТІ 
Нашими цінностями є: 

- відкритість – ми відкриті для нових ідей, змін, обміну інформацією, 
розширення академічної й наукової співпраці; 



- повага до особистості – ми цінуємо та поважаємо кожну 
особистість, 

- фаховість – ми формуємо професійні компетентності та вміння як 
основу добробуту і поступу;  

- креативність – ми намагаємось дати студенту не лише знання, але й 
необхідні компетенції, які дозволять йому бути гнучким на 
сучасному ринку праці; 

- лідерство – ми культивуємо прагнення розвивати власні ідеї, 
проекти, втілювати їх у життя, водночас надихаючи інших до нових 
звершень; 

- доброчесність – ми є чесними по відношенню до себе, до місця 
своєї праці, колег та студентів; 

- академічна свобода – ми вільні в обміні інформацією при 
усвідомленні високої особистої відповідальності за результати;  

- демократизм та колегіальність – відділення культивує вільне 
обговорення колегіальне ухвалення рішень; 

- національна свідомість – ми є патріотами своєї держави. Водночас 
ми глибоко поважаємо і цінуємо мову та культуру інших народів. 

Ми формуємо середовище, у якому кожен може проявити свої 
здібності, постійно вдосконалюватися та ділитися своїми знаннями з іншими. 

 
СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 
1. Удосконалення якості надання освітніх послуг  
Виходячи з положення про те, що найвищим покликанням правничої 

школи є підготовка високоякісних фахівців, відділення вживатиме заходів 
для створення такої системи організації і змісту навчання, яка б надала 
можливості випускати конкурентоздатних юристів, здатних до мобільності у 
швидко змінюваних умовах ринку праці. 

З цією метою: 
1.1. Формуватиметься єдине розуміння критеріїв якості освітньої 

діяльності та якості юридичної освіти відділення і способи їх оцінки; 
1.2. Реалізуватимуться положення Закону України «Про фахову 

передвищу освіту» щодо створення внутрішньої системи забезпечення якості 
надання освітніх послуг; 

1.3. Впроваджуватимуться новітні форми та методи навчання, що 
забезпечуватимуть високі можливості випускників для продовження 
навчання у провідних закладах з метою здобуття вищої юридичної освіти, 
належну конкурентну спроможність випускників-юристів на ринку 
юридичних послуг;  

1.4. Постійно імплементовуватиметься студентоцентрований підхід в 
проєктування та реалізацію освітньої програми програми; 

1.5. Оновлюватиметься та зростатиме обсяг програми практичної 
підготовки студентів з огляду на їх майбутню професійну діяльність та місію у 
суспільстві. Посилюватиметься у цьому напрямі співпраця з бізнесом, 
державними установами та неурядовими організаціями. 



1.6. Одержать подальший розвиток електронні бібліотеки циклових 
комісій, що здійснюють освітній процес на відділенні, з метою поступового 
посвюдного забезпечення реалізації моделей дистанційного навчання.  

1.7. Оновлюватиметься сайт коледжу актуальною інформацією про 
діяльність відділення, його здобутки та переваг, що дасть можливість 
належно презентувати заклад на ринку освітніх послуг регіону. 

1.8. Вироблятиметься система заохочень, стимулів та поточного 
контролю за якістю послуг з метою їх корегування та оперативного 
реагування на суспільні та державні запити у сфері юриспруденції. 

2. Вироблення внутрішніх критеріїв ефективності роботи 
викладачів та студентів. 

Реалізація місії юридичного відділення може бути забезпечена 
виключно шляхом підвищення якості людських ресурсів, задіяних у 
освітньому процесі. Для цього: 

2.1. Постійно втілюватимуться в життя внутрішні положення Коледжу 
про порядок рейтингового оцінювання професійної діяльності 
науково-педагогічних працівників та про порядок формування рейтингу 
студентів. Систематично заохочуватимуться та преміюватимуться кращі 
працівники й студенти, стимулюватиметься їх науковий та професійний ріст. 

2.2. Забезпечуватиметься дотримання законодавчо встановлених 
диференційованих норм навчального навантаження, проведення 
моніторингу якості його виконання та соціологічних опитувань про якість 
занять, здійснюватиметься преміювання викладачів, які мають високий 
рейтинг у студентів. 

2.3. Впроваджуватимуться новітні методи і форми, а також 
стимулюватиметься підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

2.4. Переглядатимуться критерії оцінювання успішності студентів, з 
метою вироблення критеріїв такої оцінки, які б ураховували як опанування 
теоретичної складової навчання, так і практичних навичок; 

2.5. Оновлятимуться ефективні критерії урахування корисної 
активності студентів, яка не передбачена освітніми програмами, безумовно 
враховуватимуться результати неформальної освіти у визначенні загальної 
успішності опанування студентом освітніх програм; 

2.6. Впроваджуватимуться об'єктивні критерії оцінки якості роботи 
викладачів відділення, безумовно стимулюватиметься високопрофесійна 
робота науково-педагогічних та педагогічних працівників. 

3. Покращення якості освітніх програм. 
Важливою складовою розвитку юридичного відділення є підвищення 

вимог до змісту освіти, приведення освітніх програм у відповідність до 
сучасних вимог. З цією метою: 

3.1. Здійснюватиметься щорічний моніторинг освітніх програм з 
метою встановлення відповідності їх структури та змісту до вимог 
законодавчої та нормативної бази, замовлення ринку праці до якості 
фахівців, сформованості загальних та професійних компетентностей, освітніх 
потреб здобувачів вищої освіти.  



3.2. На основі моніторингу та відповідно до рекомендацій Сектору 
моніторингу якості освіти Коледжу відбуватиметься перегляд та оновлення 
освітніх програм з метою послідовного та практично ефективного 
формування компетентностей та професійної свідомості студентів. 

3.3. Робота викладачів спрямовуватиметься з лекційно- 
інформативної на індивідуально-особистісно орієнтовану форму навчання; 

3.4. Забезпечуватиметься пов'язаність освітніх програм з практикою 
та налагоджуватиметься залучення випускників та потенційних роботодавців 
до їх розроблення та оцінки; 

3.5. Впроваджуватимуться новітні методи, засоби та технології 
навчання в освітні програми; 

3.6. Створюватимуться умови для забезпечення універсалізації 
юридичної освіти. 

4. Покращення якості навчальних матеріалів. 
Навчальні матеріали, як предметне втілення науково-методичної 

роботи працівників юридичного відділення, повинні відповідати вимогам 
сучасності та високої змістовної якості. З цією метою: 

4.1. Постійно переглядатиметься та урізноманітнюватиметься перелік 
навчально-методичної літератури, яка рекомендується студентам для 
використання; 

4.2. Впроваджуватиметься практика постійного оновлення 
пропонованих джерел інформації до уваги викладачів та студентів для 
самостійного опрацювання та використання у інтерактивному навчанні; 

4.3. Створюватиметься система стимулювання публікації навчально- 
методичної літератури видавничим центром Коледжу. 

4.4. Студентам та викладачам відділення забезпечуватиметься доступ 
до сучасних електронних ресурсів юридичної літератури, зокрема до 
провідних електронних бібліотек. 

5. Удосконалення наукової діяльності викладачів та студентів 
Найбільшим з усіх викликів академічній спільноті відділення є виклик 

щодо низьких академічних стандартів досліджень, їх описовості та 
коментаторства, необхідності переходу до інноваційних досліджень.  

Для цього 
5.1. На відділенні запроваджуватиметься та та неухильно 

втілюватиметься у життя система запобігання академічній недоброчесності 
та активної протидії її проявам; 

5.2. Імперативом для кожного науково-педагогічного працівника 
впродовж наступних п’яти років стане публікація не менше двох наукових 
статей у фахових виданнях з права або у прирівняних до них виданнях, а 
також участь у міжнародних конференціях з публікацією матеріалів; 

5.3. Забезпечуватиметься ефективна мотивація співробітників 
Коледжу шляхом створення системи заохочення за високу публікаційну 
активність; 



5.4. До наукової діяльності постійно залучатимуться та 
заохочуватимуться студенти шляхом преміювання, оголошення подяк і 
грамот, та направлення їх на стажування; 

5.5. Запроваджуватиметься виконання нетипових завдань 
дослідницького характеру під час виробничих практик. 

5.6. Залучатимуться студенти до наукової дискусії з проблемних 
актуальних питань для отримання навичок активних комунікацій, 
безконфліктного спілкування, ораторського мистецтва. 

6. Створення умов для активізації студентського самоврядування. 
Визнаючи студента повноцінним партнером в організації освітнього 

процесу, юридичне відділення прагне підвищити активність та ефективність 
використання можливостей «зворотного зв'язку» у всіх сферах своєї 
діяльності. З цією метою: 

6.1. Формуватимуться партнерські відносини між викладачами та 
студентами, уникаючи зайвого формалізму і бюрократизму. 
Забезпечуватиметься зміна сприйняття студента не як об'єкта навчального 
впливу, а як партнера у освітньо-науковому процесі; 

6.2. Урізноманітнюватимуться форми участі осіб, що навчаються, в 
управлінні відділенням; 

6.3. Забузпечуватиметься постійна участь студентів в обговоренні та 
вирішенні питань з удосконалення освітнього процесу, 
науково-дослідницької роботи, призначення стипендій, організації дозвілля 
та побуту. 

7. Оптимізація інформаційної складової роботи відділення. 
Використання можливостей сучасних технологій в організації 

освітнього процесу збільшить швидкість та якість комунікації як між 
учасниками освітнього процесу, так і зі споживачами освітніх послуг 
(абітурієнти, батьки студенти, роботодавці тощо). З цією метою: 

7.1. Забезпечуватиметься належний та повсюдний інформаційний 
супровід здобувачів юридичної освіти; 

7.2. Більш повно використовуватимуться сучасні методи комунікації, 
такі як соціальні мережі, Інтернет, впроваджуватиметься внутрішня 
електронна мережа організації та контролю навчального процесу; 

7.3. Активізовуватиметься робота із поширення інформації про 
відділення і його студентів, використовуючи соціальні медіа та сучасні 
інформаційні технології для підтримання контактів з абітурієнтами, 
випускниками та роботодавцями. 

 
ВСТАНОВЛЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ 
- сучасна оперативну інформаційна інфраструктура; 
- якісні людські ресурси, як науково-педагогічного складу, так і 

осіб, які навчаються; 
- модифікований щодо сучасних потреб ринку юридичних послуг 

зміст освітнього процесу; 
- якість надання освітніх послуг серед правничих шкіл регіону. 



З метою розробки даної стратегії розвитку було використано такі взірці та 
теоретичні розробки: 
1. Стратегія розвитку факультету правничих наук Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» yf 2017-2021 роки URL : 
https://law.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/FPvN-Srategy.pdf; 

2. Стратегія розвитку юридичного факультету Львівського національного 
університету імені Івана Франка на 2020-2025 р.р. URL : 
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/stratehiia.pdf 

3. Стратегічний план розвитку юридичного факультету Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича на 2020-2026 р.р.  
URL : 
https://law.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/STRATEHIChNYI-PL
AN-ROZVYTKU-2020-2026-.pdf 

4. Стан юридичної освіти в Україні. Аналітичне дослідження за 
результатами освітніх вимірювань. К.: Ваіте, 2018. – 168 с. URL : 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%
D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/03/30/LegalEducationReport-FINAL.pdf 

https://law.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/FPvN-Srategy.pdf
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/stratehiia.pdf
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https://law.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/STRATEHIChNYI-PLAN-ROZVYTKU-2020-2026-.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/03/30/LegalEducationReport-FINAL.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/03/30/LegalEducationReport-FINAL.pdf

