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ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів 

за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» 
спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

у Лисичанському державному гірничо-індустріальному коледжі

Згідно з Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 
у редакції від 31 жовтня 2018 р. № 901, Положенням про експертну комісію та 
порядок проведення акредитаційної експертизи (затверджено наказом 
Міністерства освіти і науки України від 14.01.2002 р. № 16), Лецензійними 
умовами провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції Постанови Кабінету 
Міністрів України від 20 травня 2018 р. № 347), наказом Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 р. № 689 «Про затвердження 
Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого 
навчального закладу» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
04.07.2012 р. за № 1108/21420) та наказом Міністерства освіти і науки України від 
29.05.2019 р. № 732-л «Про проведення акредитаційної експертизи» експертна 
комісія Міністерства освіти і науки України здійснювала роботу у складі:

Маслак -  завідувача кафедри економіки Кременчуцького
Ольги Іванівні національного університету імені Михайла

Остроградського, доктора економічних наук, 
професора, голови комісії;

Гриценка -  доцента кафедри економіки, підприємництва та
Михайла Павловича фінансів Бердянського державного педагогічного

університету, кандидата економічних наук, доцента 
члена комісії;

у період із 10 червня по 12 червня 2019 року включно розглянула подані 
Лисичанським державним гірничо-індустріальним коледжем матеріали і 
безпосередньо у закладі вищої освіти перевірила достовірність інформації, що 
подана до Міністерства освіти і науки України разом із заявою на проведення 
акредитації, стан організаційного та навчально-методичного, кадрового, 
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу, 
відповідності освітньої діяльності державним вимогам щодо підготовки фахівців 
заявленого освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

У процесі аналізу:
вивчені матеріали самоаналізу підготовки молодших спеціалістів за 

освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 051 
Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки;

перевірені документи закладу вищої освіти, що підтверджують загальні 
відомості про коледж;



проведено й здійснено аналіз ККР з дисциплін циклів соціально- 
гуманітарної, загальноекономічної та професійної підготовки;

проаналізовано стан кадрового забезпечення підготовки здобувачів освіти 
за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 
051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки;

проаналізовано стан навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, 
організації навчальної, методичної, виховної та профорієнтаційної робіт;

проаналізовано фактичний стан навчальних приміщень, кабінетів, 
комп’ютерних залів;

проведено наради та співбесіди з адміністрацією та педагогічними 
працівниками коледжу.

На підставі проведеної перевірки експертна комісія дійшла такого 
висновку:

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЕДЖУ І СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Лисичанський державний гірничо-індустріальний коледж створений у 
1872 році, як штейгерська школа, за розпорядженням Міністерства фінансів Росії 
і почав підготовку фахівців гірничої справи 01.09.1873 р.

Лисичанську штейгерську школу реорганізовано у Лисичанське гірниче 
училище з 1 січня 1917 року на підставі Закону Державної Думи Росії «Про 
реорганізацію Лисичанської штейгерської школи у Лисичанське гірниче 
училище» від 20.06.1916 р.

Згідно з Постановою першої наради з народної освіти Радянської Росії 
(січень 1921 року) Лисичанське гірниче училище повинно бути реорганізоване у 
гірничий технікум, офіційно ця акція була здійснена лише у серпні 1921 року.

- нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора у 1973 році згідно з 
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 21.09.1973 року № 4841-УШ та у 
зв’язку з цим змінено назву на Лисичанський ордена Трудового Червоного 
Прапора гірничий технікум;

- увійшов до складу ВО «Лисичанськвугілля» за наказом Міністерства 
вугільної промисловості СРСР «Про передачу організацій до складу державних 
виробничих підприємств і виробничих об’єднань» від 25.12.1987 р. № 267;

- прийнято до системи Мінвузу України у 1991 році згідно з наказом 
Міністерства вищої освіти України «Про передачу навчальних закладів та 
організацій до системи Мінвузу України» від 28.11.1991 р. № 231 на підставі 
постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1991 р. № 227;

- відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії Міністерства 
освіти України від 6 липня 1999 року (протокол № 22) віднесений до закладів 
вищої освіти І рівня акредитації.

У 70-ті роки XX ст.. для потреб народного господарства були відкриті 
спеціальності геологічно-розвідув мічного напрямів. З 1987 по

Технікум:



2001 роки у Коледжі здійснювалося навчання за вечірньою формою без відриву 
від виробництва за спеціальностями «Підземна розробка корисних копалин», 
«Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та 
автоматичних пристроїв», «Економіка підприємства», з 2000 року була введена 
заочна форма навчання.

У зв’язку з потребою фахівців на ринку праці і наявністю необхідної 
матеріальної бази у 2002 році була відкрита спеціальність «Обслуговування та 
ремонт автомобілів і двигунів» за денною формою навчання, а у 2007 році -  за 
заочною.

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий технікум 
було перейменовано у Лисичанський державний гірничо-індустріальний коледж 
згідно з наказом МОН України від 17 травня 2016 р. № 519.

За роки існування коледжу створено навчально-методичну і матеріально- 
технічну базу, яка дає можливість забезпечити належний рівень підготовки 
фахівців. Побудовано нове містечко для здобувачів освіти, три спортивних зали, 
гуртожиток, навчальні майстерні та полігони.

Коледж є юридичною особою публічного права, діє згідно з виданими 
ліцензіями на провадження освітньої діяльності на певному рівні вищої освіти та 
належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України (далі -  МОН 
України).

Юридична адреса Коледжу:
93120, Луганська область, м. Лисичанськ, проспект Перемоги, будинок 84.
Ідентифікаційний код 00173290.
Телефони: (06451)7-19-97, 7-05-60; факс (06451 )7-05-60.
Електронна пошта: 1І5-§1@икг.пеІ.
Офіційний сайт: Ьіїр://1сі§ік.а1:.иа/
Лисичанський державний гірничо-індустріальний коледж відноситься до 

закладів освіти державної форми власності. Підпорядкований Міністерству освіти
і науки України у 1991 році. З 2018 року фінансування здійснюється за рахунок 
обласного бюджету.

Основними установчими документами, що забезпечують та визначають 
умови і зміст діяльності коледжу, є:

-  Статут Лисичанського державного гірничо-індустріального коледжу, 
затверджений наказом МОН України 30.01.2017 р. № 126;

-  відомості з ЄДРПОУ від 21.03.2017 р. № 22-21/98 Головного 
управління статистики у Луганській області про включення Лисичанського 
державного гірничо-індустріального коледжу до Єдиного Державного реєстру 
підприємств та організацій України як підрозділу організації 
загальнодержавної власності;

-  довідка про включення вищого навчального закладу до Державного 
реєстру вищих навчальних закладів України від 05.12.2011 р. № 13-Д-89;

-  свідоцтво про державну реєстрацію коледжу, як юридичну особу від 
29.12.2003 р. серія АОО № 355859;

-  виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських форі ’ 17.03.2017 р.;



-  витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від
17.09.2018 № 137964848 та від 24.10.2018 № 142523447;

-  сертифікат Міністерства освіти і науки України про акредитацію від
10.07.2017 р. серія НД-І № 1385767 згідно з переліком спеціальностей 1997 р. 
та від 23.10.2017 р. серія НД № 1390941 згідно переліку 2007 р.;

-  паспорт санітарно-технічного стану коледжу.
-  рішення про неприбутковість 1232 Головного управління ДФС у 

Луганській області № 1812094600048 від 19.09.2018 року;
-  відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України (ЄДРПОУ) від 21.03.2017 р. № 22-21/98 Управління статистики у 
місті Лисичанськ Головного управління статистики у Луганській області;

-  Державний акт на право постійного користування земельною 
ділянкою від 18.10.2005 р ЯЯ № 167378.; Витяг з Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку № НВ-4403100832019 від 29.03.2019 р.; 
відомості про право власності: Витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності № 137964848 від 
17.09.2018р.; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності № 137022397 від 07.09.2018р.;

-  Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового права № 142936631 від 26.10.2018 р. та від
24.10.2018 р .№  142523447;

-  Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2017 р. № 1590 
«Про закріплення державного майна за Лисичанським державним гірничо- 
індустріальним коледжем (Луганська область)».

Тотожність матеріалів представленої акредитаційної справи та тих, які 
знаходяться в Міністерстві освіти і науки України, гарантована 
керівництвом Лисичанського державного гірничо-індустріального коледжу.

Структурними підрозділами коледжу є 4 відділення, 10 циклових комісій, 
навчальна частина, методичний кабінет, навчальні майстерні, бібліотека з 
читальним залом та інші адміністративні та господарчі підрозділи, крім того є 
комп’ютерні зали, полігони, історичний та геологічний музеї, які функціонують 
за окремими положеннями, які розроблено відповідно до вимог чинного 
законодавства та головних завдань діяльності коледжу.

Одночасно з отриманням вищої освіти здобувачі освіти усіх спеціальностей 
проходять професійну (професійно-технічну) підготовку. Наприкінці навчальної 
практики з отримання робочої професії проводиться кваліфікаційна атестація з 
присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник за 6 
атестованими професіями.

Сукупний ліцензований прийом студентів 325 осіб на денну та 150 на 
заочну форми навчання. Підготовка молодших спеціалістів у Лисичанському 
державному гірничо-індустріальному коледжі ведеться за державним 
замовленням таза  кошти фізичних і юридичних осіб згідно з ліцензією



(серія ВО № 061401 від 16.05.2017 р., безстрокова) за освітньо-професійними 
програмами:

Найменування освітньо-професійної програми Найменування
спеціальності

денна форма навчання
Підземна розробка корисних копалин 
Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного 
обладнання та автоматичних пристроїв 
Маркшейдерська справа 
Буріння свердловин

184 Гірництво

Прикладна екологія 101 Екологія
Пошук та розвідка геологічними методами 103 Науки про Землю
Економіка підприємства 051 Економіка

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 274 Автомобільний 
транспорт

заочна форма навчання
Підземна розробка корисних копалин 
Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного 
обладнання та автоматичних пристроїв

184 Гірництво

Економіка підприємства 051 Економіка

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 274 Автомобільний 
транспорт

Таблиця 1 -Загальна характеристика коледжу

№ . 
ч/ іі

Н а і  в а н о к а і  іі іі к а
Роки

2016 2017 2018
1 2 3 4 5
1 Рівень акредитації ВНЗ І І І

Кількість студентів, усього 639 612 536
2 у т. ч. за формами навчання: - денна 498 450 416

- заочна 141 162 120
Кількість студентів, які навчаються на контрактній

3 основі, усього: 53 89 109
- % до загальної кількості 8 14 20
Кількість навчальних груп, усього 33 41 46

4 - денна форма 26 28 31
- заочна форма 7 5 5

Кількість відділень 4 4 4
у т. ч.: - гірниче 1 1 1

5 - електромеханічне 1 1 1
- геологорозвідувальне 1 1 1
- довузівської та заочної підготовки 1 1 1

О.І. Маслак.



Продовження таблиці 1
1 2 3 4 5

Загальна чисельність співробітників, усього 150 150 141
у т. ч. -  педагогічних, з них: 
- штатних

69
54

68
52

63
56

6 - сумісників 15 16 7
у т.ч.
- за суміщенням 14 15 6
- зовнішніх 1 1 1

7 Кількість циклових комісій, усього 11 11 10
з них випускових 7 7 6

8
Випуск фахівців, осіб, усього: 
у т. ч. за формами навчання: - денна

139
122

204
142

173
109

- заочна 17 62 64

9 Середня вартість одного року навчання на заявленому 
освітньо-кваліфікаційному рівні, грн. 21567 27125 40435

10

Використання коштів за кошторисом, %
- на заробітну тату педагогічного персоналу
- на навчально-методичне забезпечення

100
51
3

100
67
1

100
62
1

- на створення і розвиток матеріальної бази
- інші витрати

5
41

2
30

2
35

12 Загальна площа територій, га 3,3 3,3 3,3
13 Загальна площа будівель, кв. м 19792,5 19792,5 19792,5

14 Балансова вартість встановленого обладнання, тис. 
грн. 2539,6 2598,8 2638,6

15 Загальний обсяг державного фінансування, тис. грн. 13793,5 16600,5 21673,4
16 Кількість місць в гуртожитках 80 80 80
17 Кількість посадкових місць у читальному залі 36 36 36

18 Кількість робочих місць ПЕОМ для студентів, усього 
у т. ч. з виходом в Інтернет

40
40

66
46

83
58

Загальна кількість здобувачів освіти Лисичанського державного гірничо- 
індустріального коледжу станом на 01.10.2018 р. згідно з даними статистичної 
форми 2-ЗНК «Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 н.р.» 
становить 536 осіб, а здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою 
«Економіка підприємства» спеціальності 051 Економіка -  53 денної форми 
навчання у тому числі: на 1 курсі -  14 студентів, на 2 курсі -  21 , на 3 курсі -  18; 
на заочній формі навчання 38 студента, у тому числі: на 2 курсі -  5 студентів, на 
З курсі -15 , на 4 курсі -  18.

Станом на 01.05.2019 р. контингент здобувачів освіти скориговано за 
рахунок відрахування з коледжу Подиряки А.О. (наказ від 28.02.2019 р. № 39), 
Плахотнюк Д.С. (наказ від 22.02.2019 р. № 33), Даташвілі Д.З. (наказ від
13.02.2019 р. № 27), Печонкіної Г.Е. (наказ від 06.12.2018 р. № 165), із 
знаходженням у відпустці за доглядом за дитиною до виповнення їй 3-х років 
Гончарової Г.А. (наказ від 11.03.2019 р. № 41) та Гарькавої О.В. (наказ від
17.01.2019 р. № 6), які навчалися за денною формою навчання.



Контингент заочної форми навчання зменшився за рахунок закінчення 
навчання у жовтні 2018 року -  5 студентів, відрахування 3 осіб. В цілому 
кількість студентів, які опановують освітньо-професійну програму «Економіка 
підприємства» спеціальності 051 Економіка, за денною формою навчання 
становить 49 осіб, за заочною -  30.

Державне (з 2018 року -  регіональне) замовлення на підготовку молодших 
спеціалістів з Економіки підприємства виконується щорічно на 100%, усі 
випускники влаштовуються на підприємствах за фахом. Підготовка фахівців 
здійснюється на основі базової загальної середньої освіти, повної загальної 
середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника. 
Одночасно з фаховою підготовкою студенти денного відділення отримують 
повну загальну середню освіту, термін навчання -  2 роки 10 місяців.

Значним попитом за цією спеціальності користується заочна форма 
навчання, як серед мешканців міста Лисичанська, так і прилеглих до нього 
населених пунктів Луганської та Донецької областей. Термін навчання -  2 роки
2 місяці та 1 рік 10 місяців.

За освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» 
спеціальності 051 Економіка ліцензований обсяг прийому складає 25 осіб на 
денну та 25 осіб на заочну форму навчання.

Підготовкою фахівців за освітньо-професійною програмою «Економіка 
підприємства» спеціальності 051 Економіка займається 9 циклових комісій. 
Теоретичне і практичне навчання фахівців різних спеціальностей забезпечують 
54 педагогічних працівника і 4 сумісника (станом на 01.05.2019р.), а освітньо- 
професійної програми, що акредитується, 16 викладачів.

Експертна комісія дійшла висновків:
1. Доцільність випуску фахівців за освітньо-професійною програмою 

«Економіка підприємства» спеціальності 051 Економіка (освітньо- 
кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст) обґрунтована потребою 
регіону у кваліфікованих кадрах прикладного спрямування. Спеціальність 
має визначені перспективи розвитку.

2. Комісія констатує, що документи, які забезпечують правові основи 
діяльності Лисичанського державного гірничо-індустріального коледжу, є 
достовірними, відповідають умовам акредитації та свідчать про можливість 
підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою 
«Економіка підприємства» спеціальності 051 Економіка.

Експерти зазначили, що внутрішнє забезпечення якості освіти, крім 
моніторингу багатьох” кількісних показників, спрямоване на підтримку системи 
цінностей, традицій, норм, які, власне, й визначають ефективність 
функціонування коледжу. З цією метою розроблено Положення про внутрішню 
систему забезпечення якості освіти Лисичанського державного гірничо- 
індустріального коледжу (наказ від 03.09.2018 р. № 55-0), яке поширюється на
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усі рівні управління коледжем і кожен працівник у межах своєї компетенції несе 
персональну відповідальність за його реалізацію.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про вищу освіту» система 
забезпечення якості вищої освіти в Україні передбачає здійснення таких процедур 
і заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання знань здобувачів вищої освіти, кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на 
інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 
програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 
освіти та кваліфікації;

8) інших процедур і заходів.
Забезпечення якості вищої освіти є багатоплановим і включає: наявність 

необхідних ресурсів (кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, 
наукових, навчально-методичних тощо); організацію освітнього процесу, яка 
найбільш адекватно відповідає сучасним тенденціям розвитку національної та 
світової економіки та освіти; контроль освітньої діяльності у закладі вищої освіти 
та якості підготовки фахівців на всіх етапах навчання та на всіх рівнях.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти у Лисичанському 
державному гірничо-індустріальному коледжі спрямована на вдосконалення всіх 
напрямів діяльності закладу, залучення здобувачів освіти до забезпечення якості, 
моніторинг та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, що 
створює умови для підготовки конкурентоздатних фахівців.

Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти передбачає здійснення 
таких процедур і заходів:

- планування освітньої діяльності: затвердження, моніторинг і періодичний 
уніфікація освітніх програм;

- підвищення якості знань здобувачів вищої освіти;
- посилення кадрового потенціалу коледжу;
- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу та підтримки здобувачів вищої освіти;
- розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності 

управління освітнім процесом;
- забезпечення публічності інформації про діяльність коледжу;
- створення ефективної системи дотримання норм академічної етики та 

доброчинності.



Головними принципами та завданнями коледжу в частині стандарту про 
публічність інформації є:

1) ефективність використання сайту Лисичанського державного гірничо- 
індустріального коледжу для оперативного надання публічної інформації 
суспільству за видами діяльності, зокрема, у сфері забезпечення якості вищої 
освіти;

2) формування і надання інформації потенційним і поточним здобувачам 
освіти, випускникам, інтттим зацікавленим сторонам та широкому загалу про:

освітні програми;
навчальні можливості, доступні здобувачам освіти;
критерії відбору на ці програми;
очікувані результати навчання за спеціальностями;
процедури викладання, навчання та оцінювання;
показники успішності;
працевлаштування або продовження навчання випускників.

Публічність інформації про діяльність коледжу забезпечується згідно з 
наказом Міністерства освіти науки України від 19.02.2015 р. № 166 «Деякі 
питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів». 
На офіційному сайті коледжу розміщується інформація, яка підлягає 
обов’язковому оприлюдненню відповідно до вимог Закону України «Про вищу 
освіту».

Система запобігання плагіату має за мету підвищення якості навчання, 
розвиток навичок коректної роботи із джерелами інформації та формування 
звички до сумлінного дотримання вимог наукової етики, активізацію 
самостійності та індивідуальності при створенні авторського твору та 
відповідальності за порушення загальноприйнятих правил з боку викладацького 
складу, здобувачів освіти усіх форм навчання.

Основними завданнями запобігання плагіату в коледжі є формування 
академічної етики та поваги до інтелектуальних надбань, дотримання норм 
законодавства про авторське право і покликане сприяти впровадженню практики 
належного цитування через визначення поняття та форм плагіату, методів 
запобігання його поширенню, процедури розгляду та фіксування фактів плагіату, 
а також формалізації можливих наслідків його вчинення у межах коледжу.

Висновок. Експертна комісія перевірила Положення про внутрішню 
систему забезпечення якості освіти Лисичанського державного гірничо- 
індустріального коледжу і дійшла висновку, що внутрішня система 
забезпечення якості освіти відповідає чинним вимогам освітньої діяльності.

За наданими матеріалами експертною комісією встановлено, що підготовка 
до прийому студентів починається на початку поточного навчального року і має 
різноманітний характер -  профорієнтаційна робота з працюючою молоддю, 
постійний зв’язок зі школами, зустр' ’ ускниками Лисичанського
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державного гірничо-індустріального коледжу минулих років, проведення Днів 
вступників, на які запрошуються учні середніх шкіл і професійно-технічних 
ліцеїв міста, мешканців прилеглих місцевостей, повідомлення в засобах масової 
інформації та багато іншого. План такої роботи розглядається і схвалюється на 
засіданні Педагогічної ради на початку навчального року.

Викладачі циклової комісії економічних дисциплін закріплені за 
школами м.Лисичанська та професійно-технічними ліцеями міста і інших міст 
області, де постійно працюють як з учнями, так і з їх батьками і вчителями цих 
закладів освіти.

Проводиться профорієнтаційна робота з місцевою молоддю в районах, де 
розташовані гірничовидобувні та інші підприємства.

Великої уваги надається роботі зі студентами коледжу, тому що вплив на 
майбутніх студентів при цьому найбільш ефективний. Студенти виступають у 
своїх школах з інформацією про коледж.

Прийом до коледжу здійснюється згідно з Правилами прийому, які 
затверджуються директором коледжу.

Своєчасно у коледжі створюється приймальна, предметні екзаменаційні та 
апеляційна комісії. Документація приймальної комісії відповідає вимогам до її 
оформлення і ведення.

Кількісні показники з прийому студентів наведено у таблиці 2.

Таблиця 2 -Кількісні показники з прийому студентів

.V» Роки

і/п
Показники

2016 20 Г 2018

1 Ліцензований обсяг підготовки, всього (осіб) 50 50 50
денна форма 25 25 25

у  т. ч. за держзамовленням 11 13 14
заочна форма 25 25 25

у  т.ч. за держзамовленням 25 4 -
2 Прийнято на навчання, всього (осіб) 36 ЗО ЗО

денна форма навчання 11 13 14
у  т. ч. за держзамовленням 11 13 14

заочна форма 25 17 16
у  т. ч. за держзамовленням 25 4 -

за рахунок коштів фізичних осіб - 13 16
зараховано на пільгових умовах - - -
з якими укладені договори на підготовку - 13 16

3 Подано заяв за формами навчання
денна форма 30 39 40
заочна форма ~ 40 20 17

4 Конкурс абітурієнтів на місця держзамовлення
денна форма 2,7 3,25 2,8
заочна форма 1,6 5,0 -

О.І. Маслак.



Показники динаміки руху контингенту здобувачів освіти за курсами 
спеціальності, яка акредитується, свідчать про те, що відрахування здобувачів 
освіти у середньому складає 3,0 відсотка за денною та за заочною формою 
навчання.

Збереження контингенту залежить також від системи організаційно- 
виховних заходів. На збереження контингенту студентів спрямовуються такі 
заходи:

- щорічно розробляється план адаптації студентів першого року навчання;
- призначення кураторами груп найбільш досвідчених викладачів;
- проведення батьківських зборів не менше одного разу на семестр;
- індивідуальна виховна робота зі студентами та батьками.

Сприяє роботі зі збереження контингенту студентів і забезпечення 
читальної зали методичними матеріалами, організація роботи читальної зали у 
зручний для студентів час, функціонування електронної бібліотеки електронних 
підручників та посібників з можливістю її використання через мережу Іп іетеї та 
забезпечення цієї бібліотеки підручниками, електронними варіантами навчальних 
програм, конспектами лекцій, інших посібників, електронними тренажерами та 
тестами тощо. Студенти мають доступ до електронної бібліотеки через веб-сайт 
коледжу.

Експертна комісія дійшла висновку: робота щодо формування 
контингенту здобувачів освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
молодший спеціаліст з економіки підприємства у рівня вищої освіти у 
Лисичанському державному гірничо-індустріальному коледжі відповідає 
встановленим вимогам до акредитації. Організаційні, методичні та виховні 
заходи забезпечують формування якісного складу здобувачів вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 
051 Економіка у межах ліцензованого обсягу.

Аналіз складу та якісної характеристики педагогічного складу 
Лисичанського державного гірничо-індустріального коледжу свідчать, що 
штатна чисельність та освіта педагогічного персоналу відповідають державним 
вимогам щодо вищої освіти.

За офіційними обліковими даними (особові справи, накази, трудові книжки) 
у процесі експертизи встановлено наступне.

З 1996 року на посаду директора призначений Лотов Сергій Ігорович, 
1958 року народження. Освіта повна вища. У 1982 році закінчив Комунарський 
гірничо-металургійний інститут за спеціальністю «Машинобудівництво» з 
присвоєнням кваліфікації інженера-викладача машинобудівних дисциплін.

Підготовку фахівців усіх спеціальностей забезпечують 54 штатних 
педагогічних працівники та 4 сумісників, з яких 3 особи працюють за внутрішнім 
суміщенням (станом на 01.03.2019 р.). 28 (51,9%) працівників мають вищу 
кваліфікаційну категорію, 14 (25,9%) -  першу, присвоєно звання «викладач- 
методист» - 8 викладачам і 1 викладачу «стаоший викладач». Усі викладачі
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мають необхідну фахову вищу освіту, а переважна більшість -  ще й значний 
досвід педагогічної та практичної роботи.

Систематично проходять атестацію 100% викладачів. На кожного 
педагогічного працівника розроблені посадові інструкції, які погоджені з 
профспілковим комітетом і затверджені директором коледжу.

За тривалістю педагогічного стажу можна виділити такі групи:

Для забезпечення якісного викладання професійно-орієнтованих дисциплін 
освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» спеціальності 051 
Економіка створені група забезпечення освітньо-професійної програми 
спеціальності та циклова комісія економічних дисциплін, яку з 2014 року 
очолює Букрєєва Галина Василівна. Освіта повна вища, у 1974 році закінчила 
Харківський інженерно-економічний інститут зі спеціальності «Економіка і 
організація гірничої промисловості», викладач вищої категорії.

Штатна чисельність педагогічного складу випускової циклової комісії 
економічних дисциплін за 2016-2018 рр. стабільна і становить -  4 особи.

До складу комісії входять викладачі спеціальних дисциплін з повною 
вищою освітою, яка повністю відповідає профілю їх викладацької діяльності. 
Якісний склад циклової комісії в цілому відповідає акредитаційним вимогам.

Освітній процес за освітньо-професійною програмою «Економіка 
підприємства» спеціальності 051 Економіка забезпечують 16 викладачів, серед 
яких 7 (43,8%) мають вищу категорію і працюють у Коледжі за основним 
місцем роботи, вони викладають у середньому 59,6% лекційного навчального 
матеріалу (% від кількості годин для кожного циклу дисциплін навчального 
плану):

• цикл соціально-гуманітарної підготовки - 76/176 =43,2%
• цикл фундаментальної, природничо-наукової,

• цикл професійної та практичної підготовки - 414/560 = 73,9% 
Навчальне навантаження встановлюється на підставі навчальних планів, 

розглядається на засіданнях циклових комісій та педагогічної ради і 
затверджується директором коледжу.

У коледжі проводиться систематична робота з підбору та навчання 
педагогічних кадрів, забезпечення стабільності педагогічного колективу. Підбір 
та використання кадрів здійснюється за фахом, педагогічним та виробничим 
стажем. До складу педагогічного колективу входять висококваліфіковані 
викладачі, які мають глибокі професійні знання і проводять заняття на 
належному фаховому та методичному рівні, оволодівають прогресивними 
методами навчання і контролю, застосовують в освітньому процесі технічні 
засоби навчання і комп’ютерну техніку. Середній вік викладачів -  52 роки.

Викладачі спеціальних дисциплін володіють не тільки глибокими 
теоретичними знаннями, але й мають достатній досвід практичної роботи на 
промислових підприємствах. За бага' ’ у коледжі склалася система

до 3 років 
від 3 до 10 років 
від 10 до 20 років 
понад 20 років

З особи 
11 осіб 
14 осіб 
ЗО осіб.

та загальноекономічної підготовки - 226/466 = 48,5%;



перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів основними формами якої є: 
навчання на факультетах підвищення кваліфікації; участь у роботі методичних 
об’єднань викладачів закладів вищої освіти Луганської області.

Базами для підвищення кваліфікації є: Східноукраїнський національний 
університет імені Володимира Даля (м.Сєвєродонецьк); Центральний інститут 
післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
НАПН України (м.Київ); Національний технічний університет «Дніпровська 
політехніка" (м.Дніпро); Українська інженерно-педагогічна академія (м.Харьків); 
Інститут Державного управління у сфері цивільного захисту (м.Київ); 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Навчально- 
науковий інститут публічного управління, адміністрування та післядипломної 
освіти (м.Старобільськ).

Педагогічні працівники підвищують кваліфікацію також шляхом 
взаємовідвідування занять, вивчення передового педагогічного досвіду, 
підготовкою методичних розробок, участю у роботі наукових конференцій і 
роботі міських методичних об'єднань.

Кожного року, згідно з графіком, проводиться атестація викладачів 
відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників 
України. Викладачів, що не пройшли планову атестацію, немає.

При атестації обов’язково враховується підвищення кваліфікації, якість 
викладання та методичного забезпечення навчальної дисципліни, ініціативність, 
творчий підхід до освітньої роботи. Враховуються також відгуки адміністрації, 
педагогічного колективу, циклових комісій.

Заохочення викладачів Лисичанського державного гірничо- 
індустріального коледжу здійснюється шляхом оголошення подяки, 
нагородження Почесними грамотами, преміювання, представлення до 
нагородження міським виконкомом, Департаментом освіти і науки 
облдержадміністрації, МОН України.

Таким чином, експертна комісія констатує, що кадровий склад групи 
« • • •• •• • ••• забезпечення освітньо-професійної програми і випускової циклової комісії 

відповідає державним вимогам, забезпечує високий рівень освітнього процесу 
при підготовці фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший 

• • ••• • * • спеціаліст та задовольняє вимогам до акредитації освітньо-професійної 
програми «Економіка підприємства» спеціальності 051 Економіка.

Матеріально-технічна база Лисичанського державного гірничо- 
індустріального коледжу забезпечує виконання головних завдань щодо 
підготовки молодших спеціалістів. З метою вдосконалення якості підготовки 
фахівців проводиться робота щодо зміцнення, оновлення, модернізації та 
ефективного використання матеріально-технічної бази. Вивчення матеріалів, 
наданих на експертизу, ознайомлення з фактичним станом матеріально- 
технічного забезпечення, проведення бесід з педагогічними працівниками дали
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можливість встановити, наступне:
- Лисичанський державний гірничо-індустріальний коледж розташований у 

центрі міста Лисичанськ на земельній ділянці загальною площею 3,3 га;
- навчально-матеріальна база коледжу є державною власністю і становить 

собою комплекс будівель, зведених у 1953 році, загальною площею 19792,5 кв.м, 
усі напрями освітньої діяльності забезпечені навчальними площами задовільно;

загальна площа аудиторного фонду циклової комісії економічних 
дисциплін складає 680,7 кв.м.

Приміщення закладу освіти мають належний технічний стан, достатньо 
освітлені. Умови експлуатації відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. 
Експлуатацією та обслуговуванням споруд Коледжу займається адміністративно- 
господарча частина, до складу якої входить 56 робітників.

Освітній процес у Лисичанському державному гірничо-індустріальному 
коледжі організовано з урахуванням вимог охорони праці та безпеки 
життєдіяльності. Регулярно здійснюється контроль за дотриманням вимог техніки 
безпеки, промислової санітарії та протипожежної безпеки.

Усі кабінети та лабораторії у достатній мірі мають навчальну площу, меблі, 
обладнання, прилади, інструменти, діючі моделі, стенди, макети приладів, які у 
повному обсязі забезпечують проведення теоретичних та практичних занять на 
достатньому методичному і технічному рівні відповідно до вимог навчальних 
планів і програм дисциплін. Ремонт та технічне обслуговування обладнання 
кабінетів і лабораторій, в основному, здійснюється силами завідувачів 
лабораторіями, лаборантів та та іншого технічного персоналу ЛДГІК.

У кабінетах і лабораторіях є паспорти, журнали та інструкції з охорони 
праці та пожежної безпеки, плани роботи, інструктивні матеріали для проведення 
практичних і лабораторних робіт.

Педагогічний колектив коледжу докладає максимум зусиль щодо 
комп’ютеризації освітнього процесу і для цього у коледжі обладнано З 
комп’ютерних зали. У 2018 році було відкрито третій комп’ютерний зал на 15 
робочих місць з метою розширення використання ІЖ  для розрахунку курсових та 
дипломних проектів, а також проходження зовнішнього незалежного оцінювання 
рівня знань здобувачів освіти.

На комп’ютерах, що використовуються у освітньому процесі коледжу, 
встановлена операційна система \¥іп(кг\У8, пакети програм Місгозой Оіїїсе, ЬіЬге 
ОШсе. Для реалізації завдань різного напряму у Коледжі достатня база 
копіювальної та іншої техніки: принтери -  14 шт., сканери -  3 шт., копіювальні 
апарати -  6 шт., багатофункціональні пристрої -  4 шт., інтерактивна дошка 
Бі§і1;а1 Воагсі -  1 шт., ноутбуки -  4 шт., проектори - 10 шт., зовнішній жорсткий 
диск УегЬаІіт -  1 шт.

Для впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій 
використовуються проектори та інтерактивна дошка при демонстрації 
навчальних фільмів, контрольних і виховних заходах, викладанні нового 
матеріалу та розв’язуванні задач у графічному режимі.

Перелік та характеристика спеціалізованих кабінетів і лабораторій, які 
забезпечують виконання навчального плану зі спеціальності, наведено у



відповідних таблицях акредитаційної справи, які відповідають акредитаційним 
вимогам.

Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, проекційним 
обладнанням, устаткуванням та інше, яке необхідне для виконання освітньо- 
професійної програми «Економіка підприємства», у Лисичанському державному 
гірничо-індустріальному коледжі достатня, що обґрунтовано розрахунками і 
розкладом занять.

Таким чином, матеріально-технічне та інше ресурсне забезпечення, стан 
споруд, приміщень, навчальних площ, необхідних для організації якісного 
навчання здобувачів за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст 
задовольняє вимогам до акредитації освітньо-професійної програми 
«Економіка підприємства» спеціальності 051 Економіка, відповідає державним 
вимогам до акредитації та державним будівельним нормам. Усі навчальні та 
адміністративні приміщення відповідають вимогам безпеки життєдіяльності 
та охорони праці.

Усі документи, що засвідчують право володіння приміщеннями для 
здійснення освітнього процесу, висновок Держпродспоживслужби про 
відповідність наявних приміщень вимогам санітарних і будівельних норм є у 
наявності.

Метою і концептуальною основою діяльності Лисичанського державного 
гірничо-індустріального коледжу є якісна програмно-цільова підготовка 
висококваліфікованих фахівців для різноманітних галузей як виробничої, так і 
невиробничої сфери.

Експертна комісія встановила, що підготовка фахівців за освітньо- 
професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 051 Економіка 
здійснюється згідно з вимогами Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» 
Концепцією освітньої діяльності Лисичанського державного гірничо- 
індустріального коледжу (погоджено рішенням педагогічної ради ЛДГІК від 
22.04.2016 р., протокол № 5; введено в дію наказом ЛДГІК від 25.04.2016 р., 
№ 16-0), Положенням про організацію освітнього процесу в Лисичанському 
державному гірничо-індустріальному коледжі (затверджено рішенням 
педагогічної ради ЛДГІК від 13.04.2017 р., протокол № 5; введено в дію наказом 
ЛДГІК від 14.04.2017 р., № 18-0), Положенням про систему внутрішнього 
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Лисичанським 
державним гірничо-індустріальним коледжем (затверджено рішенням 
педагогічної ради ЛДГІК від 31.08.2018 р., протокол № 1; введено в дію наказом 
ЛДГІК від 03.09.2018“р., № 55-0) та здійснюється на основі нових концепцій із 
застосуванням науково-методичних досягнень та напрацювань економічної 
практики.

Вимоги та зміст підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодший спеціаліст за освітньо-професійною програмою «Економіка 
підприємства» спеціальності 051 Еко ‘ пузі знань 05 Соціальні та

6. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ



поведінкові науки за повний термін їх навчання в Лисичанському державному 
гірничо-індустріальному коледжі визначаються освітньо-професійною 
програмою, розробленою групою забезпечення ОПП та цикловою комісією 
економічних дисциплін. Складові освітньо-професійної програми відповідають 
вимогам сучасного ринку в професійній підготовці фахівців у сфері економіки. 
Освітньо-професійна програма, навчальний план погоджені та затверджені в 
установленому порядку. Ці документи регламентують загальну та професійну 
частину змісту навчання, її інформаційний обсяг та ступінь засвоєння у процесі 
підготовки, перелік навчальних дисциплін, нормативний термін навчання, 
практичну підготовку і форми підсумкової атестації.

Освітній процес організовується з урахуванням педагогічного потенціалу, 
матеріальної і навчально-методичної бази Коледжу, сучасних інформаційних 
технологій. Здійснюється через педагогічну, адміністративну та методичну ради, 
циклові комісії, відділення.

На початку навчального року розробляється робочий навчальний план, 
графік освітнього процесу, розклад занять, розклад занять на лабораторно- 
екзаменаційні сесії складається за графіком освітнього процесу, таким чином, 
щоб забезпечити виконання навчального плану освітньо-професійної програми у 
повному обсязі. Для здійснення контролю за етапами й учасниками освітнього 
процесу складено план внутрішньоколеджівського контролю, який затверджено 
директором.

Навчальний план забезпечений всіма програмами нормативних і вибіркових 
навчальних дисциплін, програмами навчальних і виробничих практик.

Програми навчальних дисциплін циклу гуманітарної та соціально- 
економічної підготовки розроблені Науково-методичним центром вищої освіти 
Міністерства освіти і науки України. Робочі програми навчальних дисциплін 
фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, 
практичної та професійної підготовки розроблені викладачами і затверджені 
директором коледжу.

З кожної навчальної дисципліни, які передбачені навчальним планом, 
оформлено комплекс навчально-методичного забезпечення, що містить 
матеріали, які визначають зміст і методи підготовки, форми і засоби контролю 
результативності освітнього процесу: робочі програми навчальної дисципліни; 
конспект лекцій; методичні вказівки до виконання контрольних, лабораторних і 
практичних робіт, самостійної роботи здобувачів освіти, курсового 
проектування; дидактичний матеріал; засоби контролю знань (екзаменаційні 
білети, тести, комплексні контрольні роботи тощо).

Крім того, в наявності є роздатковий матеріал, наочні посібники, технічні 
засоби навчання, макети, моделі, стенди, прикладні комп'ютерні програми тощо.

У ході перевірки експертною комісією визначено, що планування, 
управління, організація та контроль за освітнім процесом у Лисичанському 
державному гірничо-індустріальному коледжі здійснюється на підставі та 
відповідно до чинних законодавчо-нормативних актів.

До складу Єдиного комплексного плану роботи коледжу входять плани 
роботи педагогічної ради, адміністративної ради, методичної ради, методичної 
роботи (у т.ч. школи підвищення педагогічної майстерності викладачів, школи



викладача-початківця), з виробничого навчання, виховної та спортивно-масової 
роботи, бібліотеки, план роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 
тощо.

Аналіз діяльності педагогічної і методичної рад дозволяє зробити 
позитивний висновок про їх роботу. У протоколах та рішеннях виконавцям 
визначаються конкретні завдання, термін їх виконання з наступним звітом про 
досягнуті результати. Вся методична робота коледжу направлена на подальший 
розвиток і вдосконалення освітнього процесу, особливо велика увага надається 
викладачам-початківцям.

Для підготовки кваліфікованих фахівців згідно з навчальним планом у 
Коледжі є у наявності повний комплект робочих програм нормативних і 
вибіркових навчальних дисциплін. В основному до складу комплекту входять 
робочі програми навчальних дисциплін, які розроблено висококваліфікованими 
викладачами Коледжу з урахуванням анотацій до дисциплін, які є в освітньо- 
професійній програмі.

Дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки повністю забезпечені 
навчальними програмами, які розроблено і затверджено Міністерством освіти і 
науки України. Деякі дисципліни циклу фундаментальної, природничо-наукової 
та загальноекономічної підготовки викладаються згідно з типовими навчальними 
програмами, наданими МОНУ («Основи екології», «Безпека життєдіяльності», 
«Основи охорони праці», «Економічна теорія» та інші).

Забезпеченість робочими програмами навчальних дисциплін і практик 
складає 100%.

Навчально-методичне забезпечення аудиторних, лабораторних і 
практичних занять, виконання курсових робіт відповідає вимогам до їх 
оформлення.

Голови циклових комісій, завідувачі відділеннями, заступники директора та 
директор коледжу постійно контролюють хід проведення навчальних занять, 
практик, екзаменів, виконання курсових робіт.

Протягом навчального року проводиться поточний, рубіжний та 
підсумковий контроль знань, вмінь та навичок студентів, результати якого 
розглядаються на засіданнях циклових комісій, педрадах.

У Коледжі діє Положення про системи оцінювання навчальних досягнень 
студентів (затверджено рішенням педагогічної ради ЛДГІК від 13.04.2017 р., 
протокол № 5; введено в дію наказом ЛДГІК від 14.04.2017 р., № 18-0), яке 
розроблено з метою гуманізації освіти, переорієнтації навчання з інформативної 
форми на розвиток особистості людини, впровадження особистісно- 
орієнтованого підходу до навчання та підвищення якості й об’єктивності 
оцінювання навчальних досягнень.

Оцінювання знань здобувачів освіти розроблено викладачами та вказано у 
робочій навчальній програмі дисципліни і практики, навчально-методичній 
документації контрольних заходів.

Для вивчення рівня знань студентів для кожного контрольного заходу з 
навчальних дисциплін розроблені критерії оцінювання студентів. Аналіз 
семестрової і поточної навчальної документації (розкладу занять, семестрові 
графіки, відомості іспитів і заліків, курсових та дипломних проектів тощо)



свідчить, що всі дисципліни навчального плану викладаються в належному 
обсязі, уся робоча навчально-методична документація затверджена відповідно до 
встановлених вимог.

Усі заплановані обов’язкові контрольні, практичні та лабораторні роботи 
виконуються у повному обсязі. У плануванні освітнього процесу велика увага 
приділяється самостійній роботі студентів. Пакети комплексних контрольних 
робіт для всіх циклів навчального плану в наявності і відповідають чинним 
вимогам.

З метою підвищення якості проведення освітнього процесу викладачами 
розроблені навчально-методичні посібники, вказівки, рекомендації, зокрема: 
«Форми і системи оплати праці» ( Букрєєва Г.В., 2017 р.);
«Види оцінок основних фондів. Спрацювання і амортизація основних фондів» 
(Букрєєва Г.В., 2016 р.);
«Сучасні форми і методи викладання економічних дисциплін» (Букрєєва Г.В.,

2016 р.);
«Формування професійних компетенцій при викладанні економічних дисциплін» 
(Воробйова Н.Д., 2016 р.);
«Гроші. Товарно-грошові відносини» (Федоренко І.В.,2016 р.);
«Формування професійних компетенцій у студентів при викладанні економічних 
дисциплін» (Федоренко І.В.,2016 р.);
«Впровадження сучасних педагогічних технологій при викладанні економічної 
теорії» (Ткаченко К.І., 2017 р.);
Методичне забезпечення до виконання курсової роботи з дисципліни 
«Планування та організація діяльності підприємства» (Букрєєва Г.В., 2017 р.); 
Методичне забезпечення до виконання курсової роботи з дисципліни 
«Фінансовий облік» (Воробйова Н.Д., 2017 р.);
«Педагогічна майстерність при викладанні економічних дисциплін» (Букрєєва 
Г.В.,2016 р.);
«Методика використання засобів мультимедії при вивченні дисципліни 
«Політична економія» (Федоренко І.В. 2017 р.);

«Продуктивність праці та мотивація трудової діяльності» (Ткаченко К.І., 2016 р.); 
«Сутність страхування та особливості страхового ринку» (Воробйова Н.Д.,

«Собівартість продукції і калькулювання» (Ткаченко К.І., 2016 р.);
«Мінімізація витрат на створення і зберігання виробничих запасів» (Ткаченко К.І., 

2016 р.);
«Вимоги до організації інформаційного забезпечення економічного аналізу» 

(Букрєєва Г.В., 2018 р.) та інші.
Викладачі з багатим досвідом роботи друкують свої статті в педагогічній 

пресі («Методичний портал», електронне видання), беруть участь в оглядах- 
конкурсах педагогічних освітніх інновацій у формах, методах, технологіях 
навчання та виховання.

У коледжі діє система обліку законодавчих і нормативних документів, що 
потребують обліку та реєстрації, яку веде діловод у спеціальних журналах. 
Інформація про нові нормативно-законодавчі акти доводиться до викладацького 
складу на нарадах у директора, засіданнях педагогічної та методичної рад,

2017 р.);



вивчається під час засідань циклових комісій, тематичних семінарах, тренінгах 
тощо.

Сучасні технології обробки гірничої інформації передбачають широке 
використання комп'ютерної техніки при вивчені дисциплін фахової підготовки.

Під час вивчення дисциплін «Інформатика і комп’ютерна техніка» і 
«Інформаційні системи та технології на підприємстві» використовується таке 
прикладне програмне забезпечення:

- операційна система М8 \¥ іпсіо\уз;
- Місгозой Ойісе (\УогсІ, Ехсеї, Ассезз, Ро\уег Роіпі, Ргсуесі);
- програми для створення архівів \¥їпКАК,\Уїп2ір;
- програма для аналітичних (символьних) обчислень МаІЇїСАЕ);
- програма для ведення бухгалтерії Дебіт+, «Укрсклад»;
- універсальна програма для машинного перекладу Рга§та;
- універсальна програма для оптичного розпізнавання текстуріпе Кеасіег;
- програми браузери (Орега, Іпіешеї Ехріогег, СЬгоше);
- антивірусне програмне забезпечення (Ауазі, N0(132, Ма1\уаге Ьуіез апіі

ша1\уаге).
Електронні таблиці Ехсеї дозволяють опанувати первинну підготовку 

технічної інформації, яка може у подальшому передаватися у будь-яку з 
інформаційних систем. Текстовий редактор ^Уогсі використовується у процесі 
підготовки текстів звітів з практик та курсових робіт.

Експертна комісія дійшла висновків:
1. На підставі проведеної експертизи можна констатувати, що реальний 

стан навчально-методичного забезпечення відповідає даним, наведеним у 
звіті про самоаналіз.

2. Організація та навчально-методичне забезпечення освітнього 
процесу за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» 
відповідає вимогам чинних законодавчих й нормативно-правових актів 
України. Освітньо-професійна програма «Економіка підприємства» 
спеціальності 051Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 
може бути акредитована в межах ліцензійного обсягу.

Результати перевірки стану інформаційного забезпечення освітнього 
процесу у Лисичанському державному гірничо-індустріальному коледжі свідчать 
про його достатній рівень і його відповідність ліцензійним вимогам: у середньому 
по одному підручнику на одного здобувача освіти з дисциплін циклів соціально- 
гуманітарної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки; з інших 
дисциплін один підручник не більше, ніж на трьох студентів.

Інформаційне забезпечення освітнього процесу у Коледжі здійснюється 
бібліотекою з читальним залом загальною площею 391,4 кв.м (з книгосховищем). 
Кількість посадкових місць для відвідувачів читального залу -  36. 
Співвідношення посадкових місць у читальній залі до загальної кількості 
студентів складає 13 відсотків, що відповідає акредитаційним вимогам.

7. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



У читальній залі встановлено чотири персональних комп’ютери з виходом 
до всесвітньої мережі Інтернет, що дає можливість розширити інформаційне 
поле. Наявність комп’ютерів також дає змогу студентам користуватися 
електронною бібліотекою, яка містить курс лекцій навчальних дисциплін 
спеціальності згідно з навчальним планом та методичними вказівками до 
самостійної роботи.

Бібліотечний фонд навчальної літератури становить 59795 примірників, 
науково-популярної -  16032, загальний обсяг -  74612, що у повній мірі забезпечує 
якісну підготовку студентів до навчальних занять.

З метою вирішення питання щодо збільшення кількості примірників 
україномовних підручників, навчальних посібників тощо у Коледжі ведеться 
робота з переведення паперових носіїв інформації у електронні (цифрові).

За 2016-2018 рр. бібліотечний фонд поповнився навчально-методичною та 
іншою літературою на 415 примірників загальною сумою на 15153 грн. 
Навчальна література була придбана за рахунок коштів Коледжу.

Фонд електронної бібліотеки -  963 електронних посібників. Загальний фонд 
літератури на електронних носіях збільшився у 1,5 рази. Фонд електронної 
бібліотеки підручників з фахових дисциплін поповнився за звітний період на 44 
примірника, з них 7 -  україномовні. Доцільно продовжити оновлення 
бібліотечного фонду сучасними підручниками зі спеціальних дисциплін 
гірничого циклу, виданих державною мовою.

Бібліотекою здійснюється своєчасна передплата періодичних видань за 
фахом для здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою «Економіка 
підприємства» спеціальності 051 Економіка у кількості 3 примірника, зокрема:

- журнал «Економіст»;
- журнал «Економіка в школах України»;
- газета «Бюджетна бухгалтерія».

Таким чином, інформаційне забезпечення освітнього процесу для 
організації якісного навчання здобувачів освіти освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодший спеціаліст за освітньо-професійною програмою «Економіка 
підприємства» спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та 
поведінкові науки відповідає державним вимогам та сучасним потребам 
інформаційного суспільства.

З метою контролю якості підготовки студентів за освітньо-професійною 
програмою «Економіка підприємства» спеціальності 051 Економіка експертами 
були проаналізовані результати виконання комплексних контрольних робіт (ККР)
з дисциплін, що входять до циклів соціально-гуманітарної, фундаментальної та 
природничо-наукової, професійної та практичної підготовки.

Комісією ретельно перевірена достатня 20 відсотків курсових робіт 
виконаних студентами випускової групи. Встановлено, що курсове

8. ВІДПОВІДНІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИМ 
ВИМОГАМ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ



проектування проводиться згідно з методичними рекомендаціями, на науковому 
рівні з додержанням вимог технічних стандартів.

Аналіз перевірених робіт (таблиця 4) дозволяє констатувати що:
- курсова робота виконується за індивідуальним варіантом, теоретична 

частина містить матеріал вивчених тем, а практична -  містить актуальні 
розрахунки;

- курсові роботи виконуються студентами в повному обсязі, згідно з 
методичними рекомендаціями, достатньо грамотно, акуратно;

- курсові роботи показують достатньо високий рівень теоретичної та 
практичної підготовки студентів.

аблиця 4 -Результати аналізу перевірки курсових робіт
№ І І.І.Б. Тема виконання курсової Оцінка за курсовий нроекі
і/п студента роботи (проекту) викладача експерта

1 2 3 4 5
Дисципліна «Планування та організація діяльності підприємств»

2018/2019 навчальний рік, 5 семестр

1 Подиряка Альбіна 
Олександрівна

Планування витрат 
виробництва 3 (задовільно) 3 (задовільно)

2 Гуржий
Іван Сергійович Нормування праці 4 (добре) 4 (добре)

3 Матусевич 
Тетяна Ігорівна

Організація складного 
виробничого процесу у 
часі

5 (відмінно) 5 (відмінно)

Дисципліна «Фінансовий облік»
2018/2019 навчальний рік, 6 семестр

1 Врублевський 
Даніїл Євгенович

Облік виробничих 
запасів 3 (задовільно) 3 (задовільно)

2 Халікова
Яна Олександрівна

Облік розрахунків з 
підзвітними особами 4 (добре) 4 (добре)

3 Кочевенко 
Дмитро Юрійович

Облік розрахунків з 
дебіторами 5 (відмінно) 5 (відмінно)

Якість фахової підготовки економістів у ході експертизи визначалась 
шляхом проведення комплексних контрольних робіт (ККР) з навчальних 
дисциплін циклу соціально-гуманітарної, фундаментальної, природничо- 
наукової, професійної та практичної підготовки.

Аналіз результатів проведення ККР під час самоаналізу, серед студентів за 
освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» зі спеціальності 051 
Економіка, показав таке:

- цикл дисциплін соціально-гуманітарної підготовки був представлений 
дисциплінами «Осйови філософських знань», «Правознавство», «Українська 
мова (за професійним спрямуванням)». Середній бал, абсолютна успішність і 
якість знань з дисциплін «Основи філософських знань» за залишковим 
контролем знань відповідно складають -  3,7 бала, 100% і 57,1%, 
«Правознавство» -  3,9 бала, 100%, 64,3%, «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» -  3,8 бала, 100% і 71,4%;



- цикл дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та 
загальноекономічної підготовки був представлений трьома дисциплінами 
«Фінанси підприємства», «Статистика», «Економіка підприємства». Середній 
бал, абсолютна успішність і якість знань з дисципліни «Економіка 
підприємства», за залишковим контролем знань відповідно складають -  3,8 бала, 
100% і 57,1%. Середній бал, абсолютна успішність і якість знань з дисципліни 
«Фінанси підприємства» за залишковим контролем знань відповідно складають -  
3,7 бала, 100% і 57,1%. Середній бал, абсолютна успішність і якість знань з 
дисципліни «Статистика» за залишковим контролем знань відповідно складають
-  3,8 бала, 100% і 64,2%;

- цикл дисциплін професійної та практичної підготовки був представлений 
трьома дисциплінами «Податкова система», «Планування та організація 
діяльності підприємства», «Економіка і нормування праці». Середній бал, 
абсолютна успішність і якість знань з дисципліни «Податкова система» за 
залишковим контролем знань відповідно складають -  3,8 бала, 100% і 57,1%. 
Середній бал, абсолютна успішність і якість знань з дисципліни «Планування та 
організація діяльності підприємства» за залишковим контролем знань відповідно 
складають -  3,7 бала, 100% і 57,1%. Середній бал, абсолютна успішність і якість 
знань з дисципліни «Економіка і нормування праці» за залишковим контролем 
знань відповідно складають -  3,6 бала, 100% і 50,0%.

Експертна комісія перевірила результати самоаналізу шляхом контрольних 
вимірювань залишкових знань здобувачів вищої освіти. Рівень підготовки 
молодших спеціалістів визначився шляхом виконання ККР з однієї дисциплін з 
кожного циклу навчального плану відповідно до графіка, який погоджено з 
головою експертної комісії. Комплексні контрольні роботи виконувало 14 
студента, що складає 100% контингенту групи студентів денної форми навчання.

За результатами контрольних вимірювань залишкових знань під час 
акредитаційної експертизи здобувачі вищої освіти показали такі результати:

середній показник з дисципліни «Правознавство» з циклу соціально- 
гуманітарної підготовки: абсолютна успішність -  100%, якість знань -  57,1 %; 
середній бал - 3,7 (середній бал з дисципліни при самоаналізі 3,9; відхилення -
0,2 бала, абсолютна успішність при самоаналізі - 100%, відхилення -  0%, якість 
навчання при самоаналізі -  64,3%, відхилення -  7,2%);

середній показник з дисципліни «Фінанси підприємства» з циклу дисциплін 
фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки: 
абсолютна успішність -  92,9%, якість знань -  57,1%; середній бал: 3,6 (середній 
бал з дисципліни при самоаналізі 3,7; відхилення -  0,1 бали; абсолютна 
успішність при самоаналізі - 100%, відхилення — 7,1%; якість навчання при 
самоаналізі - 57,1%, відхилення -  0%);

середній показник з дисципліни «Планування та організація діяльності 
підприємства» з циклу професійної та практичної підготовки: абсолютна 
успішність -  92,9% , якість знань -  50,0%; середній бал - 3,6 (середній бал з 
дисципліни при самоаналізі 3,7; відхилення -  0,1 бали; абсолютна успішність при 
самоаналізі - 100%, відхилення -  7,1%; якість навчання при самоаналізі - 57,1%, 
відхилення -  7,1 %).



Зведені відомості результатів виконання ККР під час акредитаційної 
експертизи та під час самоаналізу наведено в Додатку 1. Порівняння цих 
показників зі встановленим рівнем вимог щодо акредитації підтверджує їх 
відхилення в допустимих межах.

Аналіз ККР показав, що більшість студентів, майбутніх випускників, мають 
гарну теоретичну підготовку і, одночасно, самостійно виконують поставлені 
практичні завдання та грамотно оформлюють графічні додатки. Оцінювання 
викладачами залишкових знань студентів під час проведення самоаналізу 
об’єктивне. Рівень навчальних досягнень достатній і відповідає акредитаційним 
вимогам.

Роботи студентів, які, в основному, оцінені на «задовільно», містять 
наступні недоліки: неповна відповідь на теоретичні питання, при розв’язанні 
задач невірно застосовувалися теоретичні положення, розрахункові формули, 
відсутні пояснення параметрів формул, є помилки в одиницях виміру показників. 
Окремі студенти не пояснили рішення та не зробили висновок. Є одиничні 
випадки неохайного оформлення роботи.

Висновок. Експертна перевірка якості підготовки випускників, а також 
рівня знань здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою 
«Економіка підприємства» спеціальності 051 Економіка показала 
відповідний до нормативів рівень підготовки фахівців.

9. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ (ПРИПИСІВ) КОНТРОЛЮЮЧИХ 
ОРГАНІВ ТА ЗАХОДИ З ЇХ УСУНЕННЯ

За звітний період 2016-2018 роки зауважень та приписів щодо освітньої 
діяльності з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Економіка 
підприємства» спеціальності 051 Економіка від Міністерства освіти і науки 
України, Департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації, 
Лисичанського міського виконавчого комітету та інших державних органів не 
було.

Попередньою акредитаційною експертизою, яка відбулась з 24 по 26 березня 
2014 р. (наказ МОНУ від 14.03.2014 № 537-л), було встановлено ряд недоліків в 
освітній діяльності Коледжу, а саме:

)місі недоліків Заходи і їх хсуіісііііи II римі і ка І

Забезпечити подальше 
придбання сучасної навчальної 
та науково-популярної 
літератури, довідників, 
навчальних посібників та 
інших джерел інформації (у 
паперовому та електронному 
вигляді) для обробки 
економічних даних

На придбання навчальної 
літератури з 2016 по 2018 роки (415 
примірників) було витрачено 15568 
грн., з них 173 примірники 
українською мовою. Загальний 
фонд літератури на електронних 
носіях збільшився у 2,4 рази. Фонд 
електронної бібліотеки підручників 
з фахових дисциплін поповнився за 
звітний період на 39 примірників, з 
них 30 -  україномовні

Недолік
усунено



Недостатня кількість 
навчальних посібників, 
підручників та інше з деяких 
фахових дисциплін 
(«Управління витратами», 
«Фінансовий облік», 
«Економіка і нормування 
праці»), виданих державною 
мовою після 2010 року

За звітний період були придбані 
підручники 2015-2018 років видані 
українською мовою: «Фінансовий 
облік», «Управління витратами», 
«Економіка підприємства»,
«Економіка та нормування праці», 
«Інформаційні технології в 
економіці», «Економічний аналіз» у 
загальній кількості 20 підручників

Недолік
усунено

Недостатня кількість пакетів 
прикладних програм для вико 
нання розрахункових робіт і 
курсового проектування та 
мультимедійних засобів для 
впровадження в навчальний 
процес нових комп’ютерних 
технологій навчання. 
Продовжити оснащення 
кабінету «Бухобліку, 
статистики та фінансування» 
комп’ютерним обладнанням

У 2016-2018 роках для кабінетів
економічних 
придбано 
комп’ютера, 
проектор, З 
програм

дисциплін було
4 персональних 
1 мультимедійний 
пакети прикладних

Недолік
усунено

Продовжити роботу зі 
створення електронної бібліо
теки методичних посібників з 
метою удосконалення підго
товки фахівців спеціальності 
5.03050401 «Економіка 
підприємства»

За звітний період створено для 
поповнення електронної бібліотеки 
методичних посібників з 16 
економічних дисциплін

Недолік
усунено

За підсумками перевірок фінансово-господарчої діяльності Лисичанського 
державного гірничо-індустріального коледжу, які проведено Пенсійним фондом 
України, м. Лисичанськ, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності (Луганське обласне відділення, Лисичанська міська виконавча 
філія), Лисичанським військовим комісаріатом, Регіональним відділенням Фонду 
Держмайна по Луганській області, Архівним відділом Лисичанської міської ради 
Лисичанське, МУ ГУ Держпродспоживслужби в Луганській області, Головним 
управлінням Держпраці у Луганській області м.Лисичанськ в разі встановлення 
порушень та недоліків'їх вчасно ліквідовано.

Отже, керівництвом коледжу, методичною службою, викладачами 
групи забезпечення та циклової комісії протягом 2014-2019 років усі 
зауваження були враховані та усунені.



10. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

На підставі поданих на акредитацію матеріалів самоаналізу та перевірки на 
місці результатів діяльності Лисичанського державного гірничо-індустріального 
коледжу щодо підготовки здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою 
«Економіка підприємства» спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 
Соціальні та поведінкові науки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший 
спеціаліст експертна комісія дійшла висновку:

1. Лисичанський державний гірничо-індустріальний коледж має необхідні 
нормативно-правові документи, які є достовірними, відповідають умовам 
акредитації та свідчать про можливість здійснювати підготовку за вказаною вище 
освітньо-професійною програмою.

2. Наявне матеріально-технічне та інформаційне забезпечення освітнього 
процесу, соціально-побутова інфраструктура, результати освітньої діяльності та 
якість підготовки фахівців відповідають інструктивним та нормативним документам 
Міністерства освіти і науки України.

3. Кадровий склад групи забезпечення освітньо-професійної програми і 
випускової циклової комісії відповідає державним вимогам, забезпечує високий 
рівень освітнього процесу при підготовці фахівців за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем молодший спеціаліст та задовольняє вимогам до акредитації освітньо- 
професійної програми «Економіка підприємства» спеціальності 051 Економіка.

4. Освітній процес побудовано на основі оволодіння студентами дисциплін 
соціально-гуманітарної, фундаментальної та професійної підготовки. Усі 
дисципліни навчального плану мають відповідне навчально-методичне 
забезпечення, яке охоплює робочі та навчальні програми, лекційний матеріал, 
плани практичних та семінарських занять, методичні рекомендації до них, 
підручники та необхідну кількість навчально-методичної літератури. Методичне 
забезпечення постійно оновлюється.

5. Освітньо-професійна програма «Економіка підприємства» спеціальності 
051 Економіка відповідає встановленим вимогам Закону України «Про вищу 
освіту» до програм відповідного рівня. Програма, що подається на акредитацію, 
має чітко сформульовані цілі та очікувані результати, відповідає потребам і 
запитам здобувачів вищої освіти і забезпечує державну гарантію якості освіти.

З метою підвищення рівня організації й здійснення освітнього процесу 
експертна комісія, здійснивши акредитаційну експертизу підготовки 
здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «програма 
«Економіка підприємства» спеціальності 051 Економіка галузі знань
05 Соціальні та поведінкові науки за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
молодший спеціаліст у Лисичанському державному гірничо-індустріальному 
коледжі, вважає за необхідне висловити такі рекомендації та пропозиції, які 
не впливають на загальну позитивну оцінку, але в подальшому дозволять 
покращити якість підготовки здобувачів:

1. Активізувати роботу щодо впровадження інноваційних методів навчання 
та інтерактивних технологій в освітній процес, зокрема за рахунок придбання 
мультимедійного обладнання для кабінету економічних дисциплін.



2. З метою підвищення рівня професійної активності педагогічних 
працівників групи забезпечення і циклової комісії активізувати роботу з розробки 
та підготовки до видання навчальних посібників, розробку електронних 
навчальних посібників.

3. Покращити стан профорієнтаційної роботи з потенційними 
абітурієнтами за рахунок впровадження сучасних інформаційних технологій 
та використання соціальних мереж.

Н а підставі вищ е викладеного експертна комісія М іністерства 
освіти і науки У країни зробила висновок про можливість акредитації 
освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» спеціальності 
051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки освітньо- 
кваліф ікаційного рівня молодший спеціаліст у Л исичанському 
державному гірничо-індустріальному коледжі.

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри економіки Кременчуцького 
національного університету імені Михайла 
Остроградського, доктор економічних наук,
професор О.І. МАСЛАК

Експерт:
доцент кафедри економіки, підприємництва та 
фінансів Бердянського державного педагогічного 
університету, кандидат економічних наук, доцент



ПОГОДЖ ЕНО
Голова експертної комісії 
МОН Укряц

т /  "  о .  МАСЛАК

10 червня 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
В.о. директора Лисичанського державного 
гір^и^Т^індустріального коледжу 

Л. КАДАЦЬКА

10 червня 2019 року

Г Р А Ф І К
проведення комплексних контрольних робіт під час акредитаційної експертизи 

зі студентами освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» спеціальності 051 Економіка
Лисичанського державного гірничо-індустріального коледжу

Назва дисципліни

Правознавство

Шифр
групи

1ЕП-16/9

Викона

дата

10.06.2019

пня ККР

час

14.10-15.30

Номер
аудиторії

421

П.І

викладача

Батура І.В.

Б.

експертів

Маслак О.І. 
Гриценко М.П.

Фінанси підприємства 1ЕП-16/9 11.06.2019 08.00-09.20 113 Федоренко І.В.

Планування та організація 
діяльності підприємства 1ЕП-16/9 11.06.2019 11.20-13.40 315 Букрєєва Г.В.

Завідувач відділення

Голова експертної комісії

І. ДВОРНІКОВА

О.І. Маслак



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

результатів виконання комплексних контрольних робіт студентами

№ 
з/

п Назва дисципліни 
за навчальним планом

Шифр
групи

Кількість
студентів

Розподіл оцінок, які одержані студентами Самоаналіз Акредитаційна
експертиза
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І Цикл соціально-гуманітарної підготовки
1 Основи філософських знань - - - - - - - - - - - - 100 57,1 3,7 - - -
2 Правознавство 1ЕП-16/9 14 14 100 2 14,2 6 42,9 6 42,9 - - 100 64,3 3,9 100 57,1 3,7

3 Українська мова (за 100 71,4 4,1профспрямуванням)
Разом: 14 14 100 2 14,2 6 42,9 6 42,9 - - 100 64,3 3,8 100 57,1 3,7

II Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
4 Економіка підприємства - - - - - - - - - - - - 100 57,1 3,8 - - -
5 Фінанси підприємства 1ЕП-16/9 14 14 100 1 7,1 7 50,0 5 35,8 і 7,1 100 57,1 3,7 92,9 57,1 3,6
6 Статистика - - - - - - - - - - - - 100 64,2 3,8 - - -

Разом: 14 14 100 1 7,1 7 50,0 5 35,8 і 7,1 100 59,5 3,8 92,9 57,1 3,6
III Цикл професійної та практичної підготовки

7 Податкова система - - - - - - - - - - - - 100 57,1 3,8 - - -

8 Планування та організація 1ЕП-16/9 14 14 100 2 14,2 5 35,8 6 42,9 і 7,1 100 57,1 3,7 92,9 50,0 3,6
діяльності підприємства

9 Економіка і нормування праці - - - - - - - - - - - - 100 50,0 3,6 - - -
Разом: 14 14 100 2 14,2 5 35,8 6 42,9 і 7,1 100 54,8 3,7 92,9 50,0 3,6

В цілому по коледжу 42 42 100 5 11,9 18 42,9 17 40,5 2 4,7 100 59,5 3,7 95,3 54,8 3,6

(О-о

Примітка: | - | - ККР під час експертизи не проводилися.

Голова експертної комісії 
Експерт
В.о. директора коледжу

Голова експертної комісії

О.І. Маслак 
М.П.Гриценко 
Л.В. Кадацька

О.І.Маслак



зо
ДЕКЛАРАЦІЯ

про дотримання ліцензійних умов освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст 

за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» 
спеціальності 051 Економіка

І Іліічґііуііяіііія інші пінка (норма і її ну)
>іі:і'іі'іііііі 

пока шпки 
(нормані п>)

Фак*і іічііі' 
ШИЧСІПІИ

гнися шика

1ІІ.1МІ. ІСІІ1ІИ 
ф:ік*пічіі()і о 

іма ч пі н» помпи її к;і
ІІІЛ ІИфМЙІ 111)1101 О

1 2 3 4
ЗА Г А Л Ь Н І В И М О Г И

Заявлений ліцензований обсяг (денна форма навчання/заочна 
форма навчання)

25/25 25/25 -

К А Д Р О В І В И М О Г И  
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Проведення усіх видів навчальних занять, здійснення 
керівництва курсовими, дипломними роботами (проектами) 
педагогічними працівниками відповідної спеціальності за 
основним місцем роботи, які мають вищу педагогічну 
категорію (мінімальний відсоток визначеної навчальним 
планом кількості годин):

- соціально-гуманітарна підготовка;
- фундаментальна, природничо-наукова та 

загальноекономічна підготовка;
- професійна та практична підготовка

25

25
25

43,2

48,5
73,9

+18,2

+23,5
+48,9

2. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують 
формування професійних компетентностей, науково- 
педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 
професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний 
відсоток визначеної навчальним планом кількості годин):
1) дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої 
роботи за фахом

Не перед
бачено

2) практичної роботи за фахом 5 років 10 59,9 +49,9
3. Проведення лекцій, практичних, семінарських та 
лабораторних занять, здійснення наукового керівництва 
курсовими, дипломними роботами (проектами), дисертаційними 
дослідженнями науково-педагогічними (науковими) 
працівниками, рівень наукової та професійної активності 
кожного з яких засвідчується виконанням за останні п’ять 
років не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток

підпункти 
1 -19  

пункту 5 
приміток

+ -

4. Наявність випускової кафедри (циклової комісії) із 
спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює фахівець 
відповідної або спорідненої спеціальності

+ + -

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

+ + -

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
інодо матеріально-технічного забезпечення оевіїньої діяльності у сфері вищої освіш

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
19,4

'для фактичного 
контингенту)

+17,0

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

10 40,0 +30,0

3.Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів 6 20 +14
4. Наявність соціально-побутової інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі читального залу + + -



1 2 3 4
2) пунктів харчування + + -
3) актового чи концертного залу + + -
4) спортивного залу + + -
5) стадіону та/або спортивних майданчиків + + -
6) медичного пункту + + -
5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком 
(мінімальний відсоток потреби)

70 100 +30

6. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 
лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, 
необхідними для виконання навчальних планів

+ + -

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
шодо ііакч іїль їіо -м етод іїч н ого  забезпечення оснітньоїдіяльності у сфері ПІІІІІОЇосвітн

1. Наявність освітньої програми + + -

2. Наявність навчального плану, за яким здійснюється 
підготовка здобувачів освіти

+ + -

3. Наявність робочої програми з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ + -

4. Наявність комплексу навчально-методичного забезпечення 
з кожної навчальної дисципліни навчального плану

+ + -

5. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки + + -
6. Забезпеченість студентів навчальними матеріалами з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану

+ + -

7. Наявність методичних матеріалів для проведення 
підсумкової атестації здобувачів

+ + -

8. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів + + -

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
ш о к) ін ф о р м а ц ій н о ю  іііиі'іііечснни осв ітн ьої д іял ь ност і у  сф ері ВИЩОЇ ОСВІТИ

1. Забезпеченість бібліотеки фаховими періодичними 
виданнями відповідного або спорідненого профілю, в тому 
числі в електронному вигляді

не менш 
як два 

наймену
вання

3 +1

2. Наявність доступу до баз даних періодичних наукових 
видань англійською мовою відповідного або спорідненого 
профілю (допускається спільне користування базами кількома 
закладами освіти)

- - -

3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на якому 
розміщена основна інформація про його діяльність (структура, 
ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня та 
атестаційна діяльність, навчальні структурні підрозділи та їх 
склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, 
контактна інформація)

+ + -

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)

30 75 +45



ДЕКЛАРАЦІЯ
про дотримання Державних вимог до акредитації 

освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» 
спеціальності 051 Економіка освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

Найменування 
показника(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення фактичного 
значення показника від 

нормативного
1 2 3 4

1. Умови забезпечення державної гарантії якості вищої 
освіти
1.1. Виконання навчального плану за показниками: 
перелік навчальних дисциплін, години, форми 
контролю, %

100 100 -

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного 
складу за останні 5 років, %

100 100 -

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 -

2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки 
фахівців), не менше %
2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та 
соціально-економічної (загальної) підготовки:
- успішно виконанні контрольні завдання, %
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, %

90
50

100
57,1

+10
+7,1

2.2. Рівень знань студентів з природничо-наукової 
(фундаментальної) підготовки:
- успішно виконанні контрольні завдання, %
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, %

90
50

92,9
57,1

+2,9
+7,1

2.3. Рівень знань студентів із професійної (фахової) 
підготовки:
- успішно виконанні контрольні завдання, %
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, %

90
50

92,9
50,0

+2,9
+0,0

3. Організація наукової роботи - - -
3.1 Наявність у структурі закладу освіти наукових 
підрозділів

- - -

4. Участь студентів у науковій діяльності (наукова 
робота на кафедрах та в лабораторіях; участь в 
наукових конференціях, конкурсах виставках, 
профільних олімпіадах тощо)

- + +

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри економіки Кременчуцького 
національного університету імені Михайла 
Остроградського, доктор економічних наук, 
професор 
Експерт:

доцент кафедри економіки, підприємництва та 
фінансів Бердянського державного педагогічного 
університету, кандидат економічних наук, доцент
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О.І. МАСЛАК

П. ГРИЦЕНКО

З експертними висновками ознайомлений
В.о. директора Лисичанського державного гірничо- 
індустріального коледжу Л. В. КАДАЦЬКА


