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ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів 

за освітньо-професійною программою 
«Пошук та розвідка геологічними методами» 

спеціальності 103 Науки про Землю 
галузі знань 10 Природничі 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), Ліцензійними 
умовами провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів Укараїни 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 12.02.2019 р. 
№ 144-л «Про проведення акредитаційної експертизи» експертна комісія 
Міністерства освіти і науки України здійснювала роботу у складі:

голова -  Альохін Віктор Іванович, завідувач кафедри геології,
експертної комісії розвідки та збагачення корисних копалин Донецького

національного технічного університету, доктор 
геологічних наук, доцент;

експерт -  Тацій Оксана Олексіївна, голова циклової комісії
геологічних дисциплін Полтавського коледжу нафти і 
газу Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка, викладач вищої 
категорії.

Експертна комісія з 19 по 21 лютого 2019 року включно провела перевірку 
на місці та розглянула надані матеріали Лисичанського державного 
гірничо-індустріального коледжу щодо підготовки фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за освітньо-професійною 
програмою «Пошук та розвідка геологічними методами» спеціальності 103 Науки 
про Землю.

У процесі аналізу:
- були залучені і вивчені матеріали звіту про проведення самоаналізу за 

результатами освітньої діяльності;
- вибірково перевірені установчі документи, які підтверджують загальні 

відомості про коледж;



з

- проведено ознайомлення з фактичним станом навчальних приміщень, 
кабінетів та лабораторій;

- проаналізовано стан навчально-методичного забезпечення освітнього 
процесу, організації навчальної, методичної, виховної роботи;

- проаналізовано стан кадрового забезпечення;
- здійснено аналіз виконання студентами комплексних контрольних робіт з 

соціально-гуманітарної, фундаментальної, математичної та природничо-наукової, 
професійної та практичної підготовки, проведених випусковою цикловою 
комісією геологорозвідувальних дисциплін;

- проведені наради з керівництвом, співбесіди з працівниками та студентами 
коледжу;

- проаналізовано заходи щодо усунення порушень у діяльності коледжу, що 
були виявлені під час попередніх перевірок.

Висновки експертів підготовлені на основі вивчення відповідних документів, 
що регламентують діяльність Лисичанського державного гірничо-індустріального 
коледжу, навчально-методичної документації спеціальності, звітів з практик, 
курсових проектів, проведення комплексних контрольних робіт з усіх циклів 
дисциплін навчального плану, проведення співбесід з адміністрацією коледжу, 
викладачами циклових комісій.

Аналіз матеріалів акредитаційної справи та результати експертної перевірки 
освітньої діяльності з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
молодший спеціаліст за освітньо-професійною програмою «Пошук та розвідка 
геологічними методами» спеціальності 103 Науки про Землю галузі знань 10 
Природничі науки у Лисичанському державному гірничо-індустріальному коледжі 
дають змогу констатувати наступне:

АНАЛІЗ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ СПРАВИ 
ТА ї ї  ВІДПОВІДНІСТЬ АКРЕДИТАЦІЙНИМ ВИМОГАМ

Установчі документи

Експертною комісією встановлено, що Лисичанський державний 
гірничо-індустріальний коледж здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії 
Міністерства освіти і науки України серія ВО № 061401 від 16.05.2017 р. 
Основними установчими документами, що забезпечують та визначають умови і 
зміст діяльності коледжу, є:

Статут Лисичанського державного гірничо-індустріального коледжу, 
затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 30.01.2017 № 126;
відомості з ЄДРПОУ № 22-21/98 від 21.03.2017 р. 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 закладу освіти до Державного реєстру вищих 
навчальних закладів України від 05.12.2011р. № 13-Д-89;



свідоцтво про державну реєстрацію коледжу, як юридичну особу від 29.12.2003 
серія АОО № 355859;
виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань від 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 про акредитацію Міністерства освіти і науки України про 
акредитацію від 10.07.2017 серія НД-І № 1385767 згідно з переліком 
спеціальностей 1997 року та від 23.10.2017 серія НД №1390941 згідно з 
переліком 2007 року;
паспорт санітарно-технічного стану коледжу.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЕДЖУ І СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Лисичанський державний гірничо-індустріальний коледж (надалі -  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.

Технікум:
- 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 для потреб народного господарства були відкриті спеціальності 
геологорозвідувального та економічного напрямів. У зв’язку з потребою фахівців 
на ринку праці і наявністю необхідної матеріальної бази у 2002 році булла 
відкрита спеціальність 5.090240 «Обслуговування та ремонт автомобілів і 
двигунів».



Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий технікум було 
перейменовано у Лисичанський державний гірничо-індустріальний коледж згідно 
з наказом Міністерства освіти і науки 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 ю ридичною  особою публічного права, діє згідно з виданими 
ліцензіями на провадж ення освітньої діяльності на певному рівні вищої 
освіти та належить до сфери управління М іністерства 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, тел/факс (06451) 7-05-60.
Електронна пошта: 1із-§1@икг.пеІ.

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.

У теперішній час коледж, який у 2014 році акредитовано за І рівнем 
(сертифікат серія РД-І № 1326499, виданий МОН України 08.07.2014 р.), готує 
фахівців за 8 освітньо-професійними програмами за державним замовленням та за 
кошти фізичних та юридичних осіб. Акредитовані усі спеціальності. Сукупний 
ліцензований прийом студентів складає 325 осіб на денну та 150 на заочну форму 
навчання.

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.

Теоретичне і практичне навчання фахівців різних спеціальностей 
забезпечую ть 56 педагогічних робітників та 7 сумісників, а спеціальність, 
що акредитується, 21 викладач.

На період роботи експертної комісії за документами особових справ відділу 
кадрів коледжу педагогічні працівники за кваліфікаційними категоріями 
розподіляються таким чином:

- вища категорія 28 (44,4%), з них: 8 -  «Викладач-методист»,
1 -  звання «Старший викладач»;

- перша категорія 16(25,3%);
- друга категорія 8 (12,6%);
- спеціаліст 11(17,0%).



Колектив коледжу стабільний -  71,8% викладачів працюють у коледжі 
понад 10 років. Базова освіта всіх працівників коледжу, які займаються 
викладацькою діяльністю, відповідає дисциплінам, які викладаються.

У коледжі приділяється значна увага підвищенню кваліфікації педагогічних 
кадрів. Розроблено п'ятирічний план підвищення кваліфікації та атестації 
педагогічних кадрів. Викладачі підвищують кваліфікацію при інститутах 
післядипломної педагогічної освіти, на факультетах та курсах підвищення 
кваліфікації при закладах вищої освіти, а також стажуванням на підприємствах і в 
установах. Усі документи, що свідчать про підвищення кваліфікації за останні 5 
років, є у наявності й зберігаються в особових справах педпрацівників.

З метою координації діяльності закладів вищої освіти щодо реалізації Закону 
України «Про вищу освіту» в частині впровадження ступеневої освіти коледж має 
договори співпраці з 15 закладами вищої освіти -  університетами, академіями.

Усього за 146 років Лисичанський державний гірничо-індустріальний 
коледж підготував більше ніж 24000 фахівців для різних галузей господарства 
України і країн СНД.

Основними керівними документами у діяльності Лисичанського державного 
гірничо-індустріального коледжу є:

Конституція України;
Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту»;

«Національна доктрина розвитку освіти»;
Укази і Розпорядження Президента України;
Постанови Кабінету Міністрів України;
Положення про державний вищий заклад освіти, затверджене Постановою 
Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р. № 1074;
Л ецензійними умовами провадження освітньої діяльності, 
затвердж ених постановою  Кабінету М іністрів України від 30 грудня 
2015 р. № 1187 (в редакції П останови Кабінету М іністрів України від 20 
травня 2018 р. № 347);
Порядок ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, 
затверджений постановою КМУ від 08.08.2007 р. № 1019;

накази та інші документи Міністерства освіти і науки України щодо 
освітньої діяльності.

Підготовка молодших спеціалістів у коледжі здійснюється за денною та 
заочною формами навчання. Денні відділення сформовані за спеціальностями.

Структурні підрозділи коледжу, які функціонують за окремими 
положеннями, створено відповідно до вимог чинного законодавства та головних 
завдань діяльності. 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 коледжу. 
Загальна площа коледжу -  19792,5 кв.м.



Підготовка молодших спеціалістів у Лисичанському державному 
гірничо-індустріальному коледжі здійснюється згідно з ліцензією за 
освітньо-професійними програмами:

денна форма навчання:
Підземна розробка корисних копалин;
Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв;
Маркшейдерська справа;
Буріння свердловин;
Економіка підприємства;
Прикладна екологія;
Пошук та розвідка геологічними методами;
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів.

заочна форма навчання:
Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв;
Підземна розробка корисних копалин;
Економіка підприємства;
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів.

Загальна кількість здобувачів освіти Лисичанського державного 
гірничо-індустріального коледжу станом на 01.10.2018 р. становить 536 осіб, а 
здобувачів освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Пошук та 
розвідка геологічними методами» спеціальності 103 Науки про Землю -  8.

Спеціальність «Пошук та розвідка геологічними методами» була відкрита у 
1966 році, готує фахівців геологічного напряму для потреб різних галузей 
економіки України.

Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста за освітньо-професійною програмою «Пошук та розвідка 
геологічними методами» спеціальності 103 Науки про Землю з одночасним 
здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання ведеться 
на основі базової загальної середньої освіти.

Державне (з 2018 р. -  регіональне) замовлення на підготовку 
техніків-геологів виконується щорічно на 100%.

Термін навчання — 3 роки 10 місяців.
Крім того, на навчання за денною формою приймаються особи з повною 

загальною середньою освітою та особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний 
рівень кваліфікованого робітника.

Підготовкою фахівців за освітньо-професійною програмою «Пошук та 
розвідка геологічними методами» спеціальності 103 Науки про Землю займається 8 
циклових комісій.



Таблиця 1 -Загальна характеристика коледжу

№
з/п

Роки
Н а з в а  п о к а з н и к а 2016 2017 2018

1 Рівень акредитації ВНЗ І І І

2
Кількість студентів, усього 
у т. ч. за формами навчання: - денна

639
498

612
450

536
416

- заочна 141 162 120

3
Кількість студентів, які навчаються на контрактній 
основі, усього:
- % до загальної кількості

53
8

89
14

109
20

4
Кількість навчальних груп, усього 

- денна форма
33
26

41
28

46
31

- заочна форма 7 5 5
Кількість відділень 4 4 4
у т. ч.: - гірниче 1 1 1

5 - електромеханічне
- геологорозвідувальне
- довузівської та заочної підготовки

1
1
1

1
1
1

1
1
1

Загальна чисельність співробітників, усього 150 150 141
у т. ч. -  педагогічних, з них: 69 68 63
- штатних 54 52 56

6 - сумісників 
у т.ч.

15 16 7

- 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 плату педагогічного персоналу
- на навчально-методичне забезпечення

100
51
п3

100
67
1

100
62
1

- на створення і розвиток матеріальної бази
- інші витрати

5
41

2
ЗО

2
35

12 Загальна площа територій, га 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



Зауважень немає.

Висновок. Експертною комісією підтверджено наявність і достовірність 
нормативних документів, які відповідають вимогам чинного законодавства та 
забезпечують правові підстави діяльності Л исичанського державного 
гірничо-індустріального коледжу, зокрема з підготовки молодших спеціалістів 
за освітньо-професійною програмою «Пошук та розвідка геологічними 
методами» спеціальності 103 Науки про Землю.

Експерти визначили, що внутрішнє забезпечення якості освіти та моніторинг 
багатьох кількісних показників спрямовано 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, яке 
затверджено наказом по коледжу від 03.09.2018 р. № 55-0.

Положення поширюється на усі рівні управління коледжем.
Кожен працівник в межах своєї компетенції несе персональну 

відповідальність за реалізацію даного положення.
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 здобувачів вищої освіти, 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) 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,

2. ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЯКОСТІ ОСВІТИ КОЛЕДЖУ



моніторинг та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, що 
створює умови для підготовки конкурентоздатного спеціаліста.

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

- удосконалення планування освітньої діяльності: затвердження, моніторинг 
і періодичний перегляд 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 запобігання та виявлення академічного 

плагіату у документах працівників коледжу і здобувачів вищої освіти.

Стандарти вищої освіти використовуються для визначення та оцінювання 
якості змісту та результатів освітньої діяльності. За відсутності затверджених в 
установленому порядку стандартів вищої освіти коледжем розроблені власні 
стандарти спеціальностей, які схвалені на засіданні педагогічної ради та 
затверджені директором коледжу.

Освітня програма розроблена відповідно до вимог Закону України «Про 
вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій та Стандартів і рекомендацій щодо 
забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти.

Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти в коледжі 
передбачає:

- прозорість процесу оцінювання досягнень здобувачів освіти;
- встановлення відповідності досягнутих запланованих навчальних 

результатів передбачуваним цілям і результатам навчальної програми;
- забезпечення проведення різнорівневих діагностичних заходів на етапах 

поточного та підсумкового контролю.

Критерії оцінювання є обов’язковою складовою навчальної програми 
дисципліни. На початку семестру викладач, який викладає дисципліну, повинен 
ознайомити здобувачів освіти зі змістом, структурою, формою екзаменаційної 
(залікової) роботи та прикладами завдань попередніх років, а також із системою і 
критеріями її оцінювання.

Діяльність коледжу, спрямована на забезпечення максимально можливого 
рівня прозорості процесу відбору здобувачів освіти на навчання, його 
ефективності і справедливості та недопущення недобросовісної конкуренції.

Основна робота з профорієнтації потенційних вступників здійснюється на 
рівні коледжу та циклових комісій.

Головними принципами та задачами коледжу в питанні забезпечення 
якісного кадрового складу є:

1) удосконалення процедур підбору й розвитку викладацького складу;



2) створення сприятливого середовища для викладачів завдяки можливостям 
та стимулу для професійного розвитку викладацького складу, заохоченню до 
застосування інноваційних методів викладання та нових технологій;

3) розроблення та запровадження системи оцінювання ефективності роботи 
викладачів, яка б включала показники, за допомогою яких можна 
охарактеризувати:

- якість проведення навчальних занять (за моніторинговими опитуваннями 
студентів, випускників, викладачів, які забезпечують дисципліни);

- рівень прогресу здобувачів освіти (оцінюється за показниками успішності 
упродовж семестру і на підсумковому контролі, з урахуванням результатів 
вступного контролю і показників успішності по дисциплінах, які викладалися 
раніше);

- якість оцінювання успішності здобувачів освіти (за розподілом оцінок з 
навчальних дисциплін упродовж семестру і на підсумковому контролі; за 
порівнянням розподілу оцінок по тому ж контингенту студентів на споріднених 
дисциплінах/дисциплінах того ж рівня складності у той самий період часу; по 
результатах контролю залишкових знань студентів; за порівнянням з успішністю 
студентів по дисциплінах, які викладалися раніше/пізніше, але в яких оцінюються 
набуття здобувачами освіти тих самих чи однотипних компегентностей тощо);

- рівень навчально-методичних розробок (експертні оцінки, в тому числі 
зовнішні);

- підвищення кваліфікації;
- участь у методичній роботі циклових комісій;
- участь у роботі з організації освітнього процесу;
- участь у профорієнтаційній роботі;
- участь в інших заходах (роботах) проектах, спрямованих на зростання 

якості освіти в коледжі, на підвищення ефективності діяльності коледжу тощо.

Головними принципами та задачами коледжу в питанні забезпечення якісних 
навчальних ресурсів та підтримки здобувачів освіти є:

- забезпечення гарантій, що всі ресурси відповідають зазначеним цілям та є 
загальнодоступними, а всі здобувачі освіти інформовані про наявність 
відповідних послуг;

- удосконалення ресурсів, що сприяють навчанню здобувачів освіти 
(бібліотеки, навчального обладнання, інформаційно-технологічної 
інфраструктури);

- методичне забезпечення переходу до студентоцентричного навчання та 
гнучких методів навчання й викладання.

Лисичанський державний гірничо-індустріальний коледж для ефективного 
забезпечення якості освіти здійснює постійний самоаналіз, збирає та аналізує 
інформацію про свою діяльність.

З метою здійснення моніторингу, періодичного перегляду освітніх програм, 
дієвого управління якістю підготовки фахівців для інформаційного забезпечення 
освітньої програми використовуються електронні освітні ресурси у так званому 
модульному середовищі: робоча навчальна програма дисципліни, електронний 
підручник, електронний конспект лек ’" п лабораторні роботи і моделі,



електронні словники, електронний практикум з дисципліни тощо, тобто 
створюються електронні навчально-методичні комплекси дисциплін.

Електронні освітні ресурси забезпечують публічність інформації про освітні 
програми: перелік навчальних дисциплін, логічну послідовність їх вивчення, 
кількість кредитів, розклад занять, графік освітнього процесу тощо.

Головними принципами та задачам 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, в сфері забезпечення якості вищої 
освіти;

2) формування і надання інформації потенційним і поточним здобувачам 
освіти, випускникам, іншим 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 на меті 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 встановила, що реалізація представлених 
напрямів забезпечення виконання стандарту через розробку і впровадження 
відповідних положень, інформаційних і методичних систем, нормативних 
документів і рекомендацій реально сприятиме ефективному функціонуванню 
системи забезпечення якості освіти у Лисичанському державному 
гірничо-індустріальному коледжі.



3. ФОРМУВАННЯ ТА ДИНАМІКА ЗМІН КОНТИГЕНТУ
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Під час проведення акредитаційної експертизи було проведено аналіз 
формування контингенту студентів коледжу.

Експертна комісія встановила, що прийом студентів на навчання 
здійснюється відповідно до чинних законодавчих і нормативних документів, 
Правил прийому до Лисичанського державного гірничо-індустріального коледжу, 
які розроблені згідно з Умовами прийому до закладів вищої освіти України.

Профорієнтаційна робота у Лисичанському державному 
гірничо-індустріальному коледжі ведеться цілеспрямовано і планово. Щорічно 
складається план заходів з профорієнтаційної роботи, який затверджується 
наказом директора. Усі викладачі закріплюються за школами міста і області для 
проведення профорієнтації.

Форми і методи профорієнтаційної роботи у коледжі такі:
- участь в ярмарках професій, які проводить міський Центр зайнятості;
- виготовлення та розповсюдження буклетів і брошур зі стислим описом 

історії коледжу, спеціальностей, за якими ведеться підготовка молодших 
спеціалістів, та умов прийому на навчання;

- реклама про технікум профорієнтаційного змісту в газетах міста і області, 
на радіо і телебаченні;

- проведення Днів вступника;
- співпраця керівництва коледжу з керівництвом шахт та виробничих 

об'єднань регіону;
- на зустрічах з учнями шкіл, під час проведення Днів вступника 

демонструється відеофільм «Знайомтесь: Лисичанський державний 
гірничо-індустріальний коледж», метою якого є профорієнтація;

- виступи викладачів коледжу на підприємствах, в організаціях, установах, 
зустрічі з випускниками загальноосвітніх шкіл та їх батьками;

- залучення студентів коледжу за місцем проживання до профорієнтаційних 
заходів з випускниками шкіл.

Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста за освітньо-професійною програмою «Пошук та розвідка 
геологічними методами» спеціальності 103 Науки про Землю з одночасним 
здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання ведеться 
на основі базової загальної середньої освіти.

З метою адаптації студентів першого року навчання проводяться бесіди, 
анкетування, вхідний контроль знань, організовуються додаткові заняття, 
проводиться індивідуальна робота.

Динаміка змін контингенту впродовж усього терміну навчання показує, що 
не всі студенти повністю адаптуються в освітній процес. Частина з них залишає 
навчання і переходить до професійних ліцеїв та загальноосвітніх шкіл.

Відрахування студентів з коледжу ведеться за академічну неуспішність та з 
інших причин.



Таблиця 2 -  Кількісні показники з прийому студентів
№ Показники

Роки
з/п 2016 2017 2018

1 Ліцензований обсяг підготовки, всього (осіб) 40 40 40
- денна форма 40 40 40
- у  т.ч. за держ замовленням 2 6 -
- заочна форма - - -

2 Прийнято на навчання, всього (осіб) 2 6 -
- денна форма навчання 2 6 -
- в т. ч. за держ замовленням 2 6 -
- заочна форма (за рахунок коштів фізичних осіб) - - -
- зараховано на пільгових умовах - - -
- з якими укладені договори на підготовку - - -

3 Подано заяв на одне місце за формами навчання
денна форма/ заочна форма 21/- 17/- -/-

4 Конкурс абітурієнтів на місця держзамовлення
денна форма/ заочна форма 10,5/- 2,8/- -/-

5
Кількість випускників, прийнятих на скорочений
термін навчання

Таблиця 3 -  Динаміка змін контингенту студентів
№

з/п Назва показника
2016 рік 2017  р ік 2018  р ік

курси курси курси
1 п п і I V 1 н ї м I V 1 м і і і I V

1
Усього студентів на 
1.10 відповідного року 93 149 112 144 93 120 142 95 71 116 113 116

2 О П П  «П ош ук та розвідка геологічним и м етодам и» спец іальності 103 Н ауки про Зем лю

2.1
Усього студентів на 
01.10 відповідного 
року

- 2 - * 6 - 2 - - 5 - 2

2.2
Кількість студентів, 
яких відраховано 
(усього)

- - - - - - - - - 2 - -

у т. ч.
-  за не виконання 

навчального плану
- - - - - - - - - 2 - -

-за грубі порушення 
дисципліни

- - - - - - - - - - -

-  інші причини - - - - - - - - - - -

-2.
3

Кількість студентів, 
які зараховані на 
старші курси, усього

- - - - - - - 1 - -

у т. ч.
- переведених із 

інших ВНЗ
- - - - - - - - - - -

- поновлених на 
навчання - - - - - - - - - 1 - -

- прийнятих для 
отримання другої 
вищої освіти

- - - - - - - - - - - -



Показники динаміки руху контингенту студентів по курсам спеціальності 
(таблиця 3), свідчать по те, що відрахування студентів складає 9,5 відсотка. 
Збереження контингенту залежить також від системи організаційно-виховних 
заходів.

Зауважень немає.

Висновок. Експертна комісія підтверджує наявність у коледжі плану 
профорієнтаційної роботи, яким передбачено застосування різних форм роботи 
щодо залучення на навчання випускників шкіл, професійних ліцеїв та робітників 
гірничих підприємств, а також зазначає, що формування контингенту студентів, 
які навчаються за освітньо-професійною програмою «Пошук та розвідка 
геологічними методами» спеціальності 103 Науки про Землю відбувається без 
порушень і в межах ліцензованого обсягу.

4. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Експертною комісією на місці на підставі аналізу розкладів навчальних 
занять та особових справ працівників Лисичанського державного 
гірничо-індустріального коледжу встановлено, що освітній процес за 
освітньо-професійною  програмою  «Пошук та розвідка геологічними 
методами» спеціальності 103 Науки про Землю забезпечує 21 штатний 
педагогічний працівник, в тому числі:

вищої категорії - 10 осіб (41,7%), з них 1 -  «Викладач-методист»,
1 -  «Старший викладач»;

I категорії - 7 осіб (29,2%);
II категорії - 3 особи (12,5%); 
спеціалістів - 4 особи (16,6%).

Викладачі мають вищу категорію і працюють у коледжі за основним місцем 
роботи 9 (37,5%), вони викладають, у середньому, 49,3 % лекційного навчального 
матеріалу, при нормативі -  25%, що відповідає акредитаційним вимогам.

Спеціальність укомплектована повністю штатними викладацькими кадрами. 
Усі педагогічні працівники викладають дисципліни за фахом.

Педагогічні працівники, які беруть участь в освітньому процесі з підготовки 
молодших спеціалістів спеціальності 103 Науки про Землю, розподіляються за 
циклами підготовки:

соціально-гуманітарної

фундаментальної, 
природничо-наукової 
та загальноекономічної

11 осіб (45,8%), в тому числі 
з вищою категорією - 5 осіб (45,5%), з яких 

1- «Викладач-методист», 1 -  «Старший викладач»;

7 осіб (29,2%), у тому числі з вищою категорією - 
З особи (42,9%);

професійної та практичної -  6 осіб (25,0%), у тому числі з вищою категорією - З
особи (50,0%>).



Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється на підставі 5-річного 
плану. На час роботи комісії 100 відсотків викладачів з тих, що працюють на 
спеціальності 103 Науки про Землю,підвищили свій кваліфікаційний рівень за 
різними формами. У коледжі має місце практика стажування викладачів 
спеціальних дисциплін на провідних підприємствах галузі. Копії документів про 
підвищення кваліфікації містяться в особових справах педагогічних працівників у 
відділі кадрів.

Підготовку кваліфікованих фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Пошук та розвідка геологічними методами» спеціальності 103 Науки про Землю 
здійснює група забезпечення освітньо-професійної програми у складі З 
педагогічних працівників.

Зауважень немає.

Висновок. Зміст відповідного розділу звіту про проведення самоаналізу 
освітньої діяльності відповідає реальному стану. Якісний склад групи 
забезпечення та інших педагогічних працівників, що забезпечують підготовку 
молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Пошук та 
розвідка геологічними методами» спеціальності 103 Науки про Землю 
відповідає акредитаційним вимогам до викладачів закладів вищої освіти І рівня 
акредитації, а кваліфікаційний рівень викладацького складу свідчить про 
спроможність коледжу забезпечити підготовку молодших спеціалістів заявленої 
спеціальності на рівні державних вимог щодо вищої освіти.

Лисичанський державний гірничо-індустріальний коледж є юридичною 
особою державної форми власності, яка підпорядковується Міністерству освіти і 
науки України.

Основу матеріальної бази коледжу складають два навчальних корпуси, у 
яких розташовано:

- 69 спеціалізованих навчальних кабінетів і лабораторій;
- З комп’ютерних зали, які оснащено сучасними комп’ютерами;
- бібліотека з читальною залою;
- З спортивних зали, спортивне містечко для занять на відкритому повітрі;
- навчальні майстерні.

Також діють музеї гірничих машин, геологічний та історичний, підземний 
гірничий полігон, буровий полігон, навчальний чотирибоксовий гараж.

Загальна площа будівель і споруд -  19792,5 кв.м. Стан будівель і споруд та 
умови експлуатації задовольняють санітарно-технічним та санітарно-гігієнічним 
вимогам. Паспорт санітарно-технічного стану приміщень в наявності.

Суто навчальна площа приміщень складає 8083 кв.м, а на одного студента 
приведеного контингенту припадає у середньому за фактичною кількістю 
студентів 19,4 кв.м відповідно до ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди 
навчальних закладів», які затверджені наказом Деркоммістобудування України 
від 27.06.1996 р. № 117, що значно перевищує норматив.

5. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕНІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



Усі навчальні кабінети і лабораторії обладнані необхідним устаткуванням, 
технічними засобами навчання, навчальними меблями, інвентарем, відповідають 
санітарним нормам та вимогам техніки безпеки і мають достатній рівень 
естетичного оформлення, що забезпечує якісне проведення занять, безпечне 
виконання лабораторних і практичних робіт, передбачених планами та 
програмами підготовки молодших спеціалістів заявленої спеціальності.

Достатність матеріально-технічного забезпечення, що необхідно для 
виконання освітньо-професійної програми «Пошук та розвідка геологічними 
методами», визначена на підставі порівняння фактичного навантаження 
аудиторного фонду за розкладом занять відповідно до навчальних планів і 
допустимого тижневого навантаження здобувачів освіти
освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, кількості робочих місць в 
кожній аудиторії, полігоні, комп’ютерних і спортивних залах. Визначена достатня 
кількість комп’ютерних робочих місць, які необхідні для виконання 
освітньо-професійних програм у ЛДГІК.

У коледжі функціонує власна бібліотека з читальною залою (загальна площа
- 361,4 кв. м). Каталоги наявної літератури та місце для видачі книг суміщені. 
Читальна зала для відвідувачів на 36 посадкових місця площею 84 кв.м розміщена 
поруч з пунктом видачі книг.

Бібліотечний фонд постійно поповнюється. Бібліотека коледжу на 100% 
забезпечує викладачів і студентів навчальною, нормативною і довідковою 
літературою.

Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою «Пошук та 
розвідка геологічними методами» спеціальності 103 Науки про Землю 
забезпечена належною матеріально-технічною базою: аудиторіями і 
лабораторіями для проведення лекційних, семінарських, практичних і 
лабораторних занять, геологічним музеєм ім. Кирієнка М.Ф. Загальна площа 
аудиторного фонду циклової ком ісії геологорозвідувальних дисциплін 
складає 1089,6 кв.м. Усі спеціалізовані кабінети та лабораторії у достатній 
мірі мають навчальну площу, меблі, обладнання, прилади, стенди, які у 
повному обсязі забезпечую ть проведення теоретичних та практичних занять 
на достатньому методичному і технічному рівні відповідно до вимог 
навчальних планів і програм дисциплін. К ількість аудиторій достатня.

Для проведення лабораторних і практичних робіт коледж має спеціалізовані 
кабінети «Геофізичні методи досліджень», «Буріння свердловин», «Безпека 
життєдіяльності» та «Загальної геології», «Геологічні науки», «Корисні 
копалини», лабораторії «Геофізичні дослідження в свердловинах», «Методи 
дослідження мінеральної сировини та мінералогії і петрографії» та геологічний 
музей ім. Кирієнка М.Ф., які оснащені зразками мінералів та гірських порід, 
необхідним геологічним обладнанням, стендами, схемами, макетами, наочними 
посібниками, технічними засобами навчання, промисловими зразками фахового 
обладнання.

Для організації фізичного виховання студентів коледж має три спортивні 
зали, а також використовує майданчик на відкритому повітрі.



Для виконання і захисту курсових та дипломних проектів у кабінеті 
«Корисні копалини» розміщені навчально-методичні матеріали (посібники, 
нормативна та довідкова література) щодо курсового та дипломного проектування.

Керівництво коледжу веде цілеспрямовану роботу щодо комп'ютеризації 
освітнього процесу. Коледж має 3 комп'ютерних зали для занять студентів, 
санітарно-гігієнічні норми при експлуатації залів виконуються. На час експертизи 
коледж має 83 комп'ютери, з яких: 47 - розміщені у трьох комп'ютерних залах для 
занять студентів, 36 - розташовані у різних структурних підрозділах коледжу. 
Студенти мають доступ до 60 комп'ютерів.

За бухгалтерським обліком за рахунок благодійних та спонсорських 
надходжень протягом 2016-2018 років на загальну суму 212,9 тис. грн. придбано 
29 нових комп’ютерів, 1 багатофункціональний копіювальний пристрій, 8 
проекційних установок, 9 навчальних дощок .

Викладачі і студенти коледжу мають доступ до Інтернету через локальну 
мережу, коледж має власний веб-сайт.

Кількісні та якісні характеристики комп'ютерного забезпечення, які наведені 
у звіті про самоаналіз відповідають дійсності.

Соціальні потреби студентів та співробітників коледжу забезпечуються 
наявною інфраструктурою, а саме: буфет на 20 посадкових місця; гуртожиток на 
80 місць; актова зала 460 посадкових місця; медичний пункт.

Усі приміщ ення гуртожитку обладнані необхідним обладнанням та 
устаткуванням для приготування їжі, самопідготовки і відпочинку. 
У мови-задовільні.

Медична допомога студентам, їх облік, огляд, диспансеризація здійснюється 
медичними працівниками центральної міської поліклініки. Медичний пункт, де 
студенти отримують первинну медичну допомогу, оснащений усім необхідним 
обладнанням та медикаментами.
Зауваження:
1. Частина приладів, устаткування та промислових зразків обладнання для 

проведення практичних робіт та практичного навчання потребує оновлення.
2. Технічний стан приміщення бібліотеки потребує ремонту.

Висновок. Зміст відповідного розділу звіту про самоаналіз відповідає 
реальному стану. Експертна комісія констатує, що с тан матеріально технічної бази 
коледжу, санітарно-гігієнічні умови навчання відповідають державним вимогам 
щодо підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою 
«Пошук та розвідка геологічними методами» спеціальності 103 Науки про 
Землю.

Експертна комісія встановила, що освітній процес у Лисичанському 
державному гірничо-індустріальному коледжі базується на системі організаційних 
і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодо ~ іаліста.

6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



Організація освітнього процесу здійснюється на підставі та відповідно 
законодавчо-нормативних документів та локальних актів. З метою конкретизації та 
деталізації положень державних нормативних актів у коледжі розроблено 55 
локальних актів.

Освітній процес організовується з урахуванням педагогічного потенціалу, 
матеріальної і навчально-методичної бази коледжу, сучасних і інформаційних 
технологій. Здійснюється через педагогічну, адміністративну та методичну ради, 
циклові комісії, відділення. їх робота планується на початку кожного навчального 
року за основними напрямами.

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.

На початку навчального року розробляється графік освітнього процесу, 
розклад занять, пізніше розклад заліків та іспитів, таким чином, щоб забезпечити 
виконання навчального плану спеціальності у повному обсязі. Для здійснення 
контролю за етапами й учасниками освітнього процесу складено план 
внутрішньоколеджівського контролю, який затверджено директором коледжу.

Основним дорадчим органом Коледжу, що організує, проводить і контролює 
навчально-виховну роботу є педагогічна рада. Вона створена з метою 
вдосконалення роботи коледжу та його структурних підрозділів щодо підготовки 
фахівців, підвищення педагогічної майстерності викладачів та інших питань його 
діяльності. Засідання педагогічної ради проводяться згідно з планом роботи (один 
раз на 2 місяці).

Адміністративна рада Лисичанського державного гірничо-індустріального 
коледжу створена як робочий, колегіальний, керівний орган при директорові для 
вирішення основних і поточних питань діяльності, координації зусиль 
адміністрації щодо управління коледжем, для попереднього розгляду питань 
освітньої діяльності з метою вдосконалення якості викладання, підвищення 
майстерності викладачів, підготовки до значних заходів коледжу, рішення 
поточних питань планування діяльності.

Для більш конкретного і цілеспрямованого вирішення проблем методичного 
забезпечення освітнього процесу у коледжі діє методична рада -  колегіальний 
орган, який об’єднує працівників, безпосередньо зайнятих у освітньому процесі. 
Головою методичної ради є заступник директора з навчальної роботи.

Для реалізації рішень методичної ради у коледжі функціонує методичний 
кабінет, де проводяться засідання методичної ради, методоб’єднання голів 
циклових комісій, заняття школи викладача-початківця та інші заходи. У 
методичному кабінеті знаходяться нормативні документи з організації освітнього 
процесу; методичні вказівки, рекомендації, зразки типових матеріалів за 
напрямками діяльності викладача; методичні матеріали з виховної роботи; 
навчально-педагогічна література, періодичні видання.

Планування методичної роботи здійснює методист коледжу.
Координацію навчально-виховної роботи викладачів коледжу здійснює 

циклова комісія -  об’єднання викладачів декільдох споріднених дисциплін.



Загальне керівництво організацією освітнього процесу в коледжі здійснює 
заступник директора з навчальної роботи.

Організація практичної підготовки здобувачів освіти та виробничої 
діяльності покладається на завідувача навчально-виробничої практики.

Організацією виховної роботи зі здобувачами освіти займається заступник 
директора з виховної роботи, який несе персональну відповідальність за виконання 
завдань гуманітарної освіти, національного та громадянського виховання 
здобувачів освіти, створює умови для реалізації неперервної системи виховання 
шляхом поєднання освітнього процесу та позааудиторних виховних заходів, 
сприяє засвоєнню здобувачами освіти загальнолюдських цінностей; організовує 
підготовку комплексного плану виховного процесу, координує весь виховний 
процес у коледжі, який безпосередньо здійснюють циклові комісії, класні 
керівники навчальних груп, органи самоврядування здобувачів освіти.

За організацію і керівництво навчально-виховною роботою на відділенні 
відповідають завідувачі денних відділень: гірничого, електромеханічного та 
геологорозвідувального. Вони здійснюють контроль за успішністю здобувачів 
освіти, їх дисципліною, дотриманням правил внутрішнього розпорядку, 
забезпечують заходи соціального захисту здобувачів освіти, готують разом з 
класними керівниками виховні, спортивно-оздоровчі заходи, контролюють участь 
здобувачів освіти у гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях, 
розв’язують питання щодо проживання здобувачів освіти у гуртожитку.

Циклова комісія геологорозвідувальних дисциплін концентрує свої зусилля 
на забезпеченні якісної підготовки молодших спеціалістів. За останні три роки 
викладачами комісії геологорозвідувальних дисциплін підготовлені різноманітні 
методичні матеріали. Усі викладачі комісії мають навчально-методичні матеріали 
на електронних носіях.

Підготовка молодших спеціалістів кваліфікації технік-геолог здійснюється 
за освітньо-професійною програмою «Пошук та розвідка геологічними методами» 
спеціальності 103 Науки про Землю (надалі -  ОПП) підготовки молодшого 
спеціаліста, яка є основою оцінки якості вищої освіти та професійної підготовки, а 
також якості освітньої діяльності закладу вищої освіти.

Відповідно до 01111 «Пошук та розвідка геологічними методами» 
спеціальності 103 Науки про Землю в коледжі діють такі необхідні документи 
навчально-методичного забезпечення:

- навчальний план;
- програми навчальних дисциплін;
- навчально-методичні комплекси дисциплін і практичного навчання;
- засоби поточного і підсумкового контролю.

Навчання здобувачів освіти у коледжі здійснюється за навчальним планом 
підготовки молодшого спеціаліста за ОПП «Пошук та розвідка геологічними 
методами» спеціальності 103 Науки про Землю, який складено відповідно до 
освітньо-професійної програми, узгоджено та затверджено у встановленому 
порядку. Навчальний план визначає графік освітнього процесу, перелік, 
послідовність та час вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та 
терміни їх проведення, а також форми проведення підсумкового контролю.



Навчальний план підготовки молодших спеціалістів розроблено за типовою 
формою, на підставі ОПП і включає комплекс нормативних дисциплін та 
дисциплін самостійного вибору закладу вищої освіти.

Усі навчальні дисципліни забезпечені навчальними програмами і 
навчальними робочими програмами.

У Лисичанському державному гірничо-індустріальному коледжі діє 
Положення про системи оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, яке 
розроблено з метою гуманізації освіти, переорієнтації навчання з інформативної 
форми на розвиток особистості людини, впровадження особисто-орієнтованого 
підходу до навчання та підвищення якості й об’єктивності оцінювання навчальних 
досягнень.

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу при підготовці 
молодших спеціалістів маркшейдерів з 2012 року розроблено згідно з наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження форм 
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах 1-ІV рівнів 
акредитації» від 29.03.2012 № 384 (із змінами наказом від 05.06.2013 № 683).

Робочі навчальні програми розроблені згідно з вимогами Положення «Про 
організацію освітнього процесу у Лисичанському державному 
гірничо-індустріального коледжу» на весь курс вивчення дисципліни. Мають всі 
передбачені чинними вимогами складові.

До складу навчальних програм нормативних і вибіркових дисциплін входять 
пояснювальна записка, тематичний план, схеми міждисциплінарних зв’язків, зміст 
програми, інформація щодо знань, вмінь і навичок, критерії оцінювання рівня 
знань та перелік джерел інформації.

Кожна навчальна програма розглядається на засіданні профільної циклової 
комісії, після ухвалення погоджується заступником директора з навчальної роботи 
і затверджується директором коледжу.

Організація освітнього процесу здійснюється згідно з Положенням «Про 
організацію освітнього процесу у Лисичанському державному 
гірничо-індустріальному коледжі».

Удосконаленню освітнього процесу, його інтенсифікації, впровадженню 
прогресивних методів і засобів навчання, створенню найбільш сприятливих 
можливостей для широкого обміну передовим педагогічним досвідом і 
підвищенню творчої активності викладачів сприяє систематизація і упорядкування 
нормативної і навчально-методичної документації. З цією метою у коледжі 
проводиться робота над методичним забезпеченням дисциплін у вигляді 
навчально-методичних комплексів, до складу яких входить: навчальна і робоча 
навчальна програма дисципліни; конспект лекцій; методичні вказівки до 
виконання контрольних, лабораторних і практичних робіт, самостійної роботи 
здобувачів освіти, курсового і дипломного проектування; дидактичний матеріал; 
засоби контролю знань (екзаменаційні білети, тести, комплексні контрольні 
роботи тощо).

Згідно з Положенням «Про організацію освітнього процесу у Лисичанському 
державному гірничо-індустріального коледжі» розроблено «Положення про 
планування, організацію і проведення контрольних заходів у навчанні 
Лисичанського державного гірничо-індустріального коледжу», в якому вказано 
форми і методи контролю знань здобувачів освіта та критерії оцінювання знань і

і



вмінь здобувачів освіти. Зокрема, встановлено, що до складу авторських 
навчальних програм дисциплін і навчальних практик, пакетів комплексних 
контрольних робіт, обов’язкових контрольних робіт, методичних вказівок до 
виконання лабораторних, практичних робіт, курсових і дипломних проектів 
обов’язково входять критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів освіти.

З організації самостійної роботи студента у коледжі розроблено Положення 
про організацію самостійної роботи здобувачів освіти, згідно з яким викладачі 
планують, керують та контролюють цей вид навчання.

Практичне навчання організовано відповідно до таких нормативних 
документів: Положення «Про проведення практики здобувачів освіти вищих 
навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти 
України від 08.04.1993 р. № 93; Положення про організацію практичного навчання 
ЛДГІК; навчального плану підготовки спеціалістів; наскрізної програми практик.

Навчальним планом за ОПП «Пошук та розвідка геологічними методами» 
спеціальності 103 Науки про Землю передбачено виконання курсових проектів з 
метою поглиблення, розширення, закріплення і перевірки знань, отриманих 
здобувачами освіти у процесі вивчення дисциплін «Структурна геологія та 
геокартування», «Основи буріння та гірничої справи» та «Пошук та розвідка 
родовищ корисних копалин», прищеплення студентам навичок самостійної 
роботи при вирішенні питань виробничо-технічного характеру, а також набуття 
навичок користування довідниками, класифікаторами та іншою технічною 
літературою, глибокого засвоєння положень, висновків, законів, придбання і 
засвоєння знань, які необхідні майбутньому дипломованому фахівцю в його 
трудовій діяльності. Курсові проекти мають практичне спрямування, близькі до 
виробництва.

Курсове проектування ведеться відповідно до «Положення про організацію 
курсового проектування у Лисичанському державному гірничо-індустріальному 
коледжі» і навчального плану спеціальності.

Курсові проекти складаються з пояснювальної записки та графічної частини, 
виконуються на підставі Державного стандарту 2.105-95, ДСТУ 3008-95 та 
Стандарту коледжу. Методичні рекомендації щодо проектування мають все 
необхідне для розкриття тем курсових проектів.

Атестація здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою «Пошук та 
розвідка геологічними методами» спеціальності 103 Науки про Землю 
здійснюється у формі дипломного проектування і проводиться відповідно до 
навчального плану і графіку освітнього процесу.

Принципових зауважень немає.

Висновок. Експертна комісія відмічає відповідність розкладу занять та 
екзаменаційно-залікових сесій, графіків курсового проектування навчальному 
плану та графіку освітнього процесу; повноту методичного забезпечення 
навчальних дисциплін підручниками, посібниками, методичними рекомендаціями 
до виконання лабораторних, практичних робіт, самостійної роботи студентів, 
практичного навчання -  100% від потреби. Виконання навчальних планів та 
програм на 100%).



Таким чином, організаційне та навчально-методичне забезпечення 
освітнього процесу за освітньо-професійною програмою «Пошук та розвідка 
геологічними методами» спеціальності 103 Науки про Землю в цілому відповідає 
акредитаційним вимогам та забезпечує якість підготовки молодших спеціалістів.

7. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

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.

Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів та 
студентів є бібліотечний фонд, матеріали на електронних носіях, мережа Інтернет, 
навчально-методичні матеріали циклових комісій, електронна бібліотека, створена 
викладачами.

Інформаційне забезпечення освітнього процесу у коледжі здійснюється 
бібліотекою з читальним залом, загальною площею 391,4 кв.м (зі книгосховищем 
площею 15 кв.м.). Кількість посадкових місць для відвідувачів читального залу -  
36.

Бібліотечний фонд навчальної літератури становить 59795 примірників, 
науково-популярної -  16032, загальний обсяг -  74612, що у повній мірі забезпечує 
якісну підготовку студентів до навчальних занять. Загалом бібліотечний фонд 
зменшився за рахунок списання непрофільної, зношеної, дублетної літератури.

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.

Більша частина книжкового фонду бібліотеки російськомовна, особливо 
навчальні посібники і література для дисциплін фахової підготовки. З метою 
вирішення питання щодо збільшення кількості примірників україномовних 
підручників, навчальних посібників тощо у коледжі ведеться робота з переведення 
паперових носіїв інформації у електронні (СО). У бібліотеці йде складання 
електронного каталогу для електронної бібліотеки. Для студентів спеціальності 
103 Науки про Землю фонд електронної бібліотеки підручників з фахових 
дисциплін поповнився за звітний період на 63 примірників, з них 9 -  україномовні. 
Для забезпечення самостійної роботи студентів в коледжі створена і постійно 
поповнюється електронна бібліотека. Бібліотека коледжу на 100 відсотків 
забезпечує викладачів і студентів навчальною, нормативною та довідковою 
літературою.

За останні 5 років майже не розробляється і не видається література 
геологічного профілю. Тому викладачі спеціальних дисциплін та студенти 
користуються застарілими підручниками 80-х років, або використовують 
ексклюзивні екземпляри підручників профільних ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації, а 
для забезпечення студентів викладачі спеціальних дисциплін розробляють свої



конспекти лекцій або електронні підручники. Для підготовки фахівців геологів 
бібліотека отримує фахові періодичні видання.

Перевірка бібліотеки коледжу показала, що навчальними підручниками та 
посібниками, а також довідковою літературою усі навчальні дисципліни «Пошук 
та розвідка геологічними методами» спеціальності 103 Науки про Землю 
забезпечені достатньо за винятком спеціальних дисциплін, з яких нові підручники 
в останні 10 років майже не видаються.

Забезпеченість «Пошук та розвідка геологічними методами» 
спеціальності 103 Науки про Землю навчальними підручниками та посібниками, 
а також довідковою літературою, виданими українською мовою складає до 25%. 
Рівень забезпечення спеціальних дисциплін навчальною та довідковою 
літературою достатній, але на 90% російськомовний.

Рівень забезпечення самостійної роботи студентів контрольними 
завданнями і методичними рекомендаціями - 100%, при цьому на 100%) 
українською мовою.

Контроль якості навчання у коледжі носить системний характер. Дієво 
працює система атестації студентів (один раз на два місяці), як проміжний 
контроль виконання студентами навчальних програм. Підсумки атестації 
аналізуються викладачами, цикловими комісіями, а при необхідності -  на радах 
відділень та на оперативних нарадах керівництвом коледжу.

Доступ в Інтернет здійснюється викладачами і студентами через локальну 
мережу в комп'ютерних залах та бібліотеці коледжу.

Зауваж ення. Н едостатня кількість сучасних підручників зі 
спеціальних дисциплін професійного циклу, виданих державною  мовою. 
Коледж не в повному обсязі забезпечений пакетами прикладних програм 
для виконання курсового та дипломного проектування.

Висновок. Зміст відповідного розділу звіту коледжу про самоаналіз 
відповідає реальному стану:

1. Інформаційне забезпечення відповідає державним вимогам щодо 
акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.

2. Рівень забезпечення студентів підручниками і навчальними посібниками 
відповідає нормативам забезпечення студентів, але потребує оновлення.

З метою виявлення якості освітнього процесу при підготовці молодших 
спеціалістів за освітньо-професійною  програмою  «Пошук та розвідка 
геологічними методами» спеціальності 103 Науки про Землю комісією під час 
акредитаційної експертизи проведено комплексні контрольні роботи з 3-х 
дисциплін за циклами навчального плану зі студентами випускного курсу групи 
1ГР-15/9, які прийнято на навчання до Лисичанського державного 
гірничо-індустріального коледжу у 2016 році за Переліком галузей знань та 
спеціальностей 2015 року (Волкова О.М., Козуб Д.В.) за циклами: 

соціально-гуманітарної підготовки: «Історія України»;

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ



фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки: «Загальна геологія»;
професійної та практичної підготовки: «Петрографія та літологія».

Перевірено наявність пакетів комплексних контрольних робіт з усіх 
навчальних дисциплін згідно з навчальним планом. Завдання для проведення ККР 
є у наявності та охоплюють усі розділи навчальних програм відповідних 
дисциплін. Засоби діагностики розроблені викладачами спеціальних дисциплін, 
пройшли зовнішню експертизу та затверджені директором коледжу.

З циклу соціально-гуманітарної підготовки середня загальна успішність 
виконання експертних ККР складає 100 %, а середній якісний показник -  50,0%, 
що відповідає державним вимогам щодо акредитації закладу вищої освіти І 
(першого) рівня акредитації (показники самоаналізу -  100 % і 75,0 % відповідно).

З циклу фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки середня загальна успішність виконання експертних ККР складає 100 %>, 
а середній якісний показник -  50,0 %>, що відповідає державним вимогам щодо 
акредитації закладу вищої освіти 1 (першого) рівня акредитації (показники 
самоаналізу -  100 % і 75,0% відповідно).

З циклу професійної та практичної підготовки середня загальна успішність 
виконання експертних ККР складає 100 %, а середній якісний показник -  50,0 %, 
що відповідає державним вимогам щодо акредитації закладу вищої освіти І 
(першого) рівня акредитації (показники самоаналізу -  100 % і 66,7% відповідно).

Середні показники загальної успішності та якості залишкових знань 
студентів, що були отримані за підсумками проведення експертної контрольної 
роботи, відповідають державним вимогам щодо акредитації закладів вищої освіти 
І рівня акредитації. Зведена відомість результатів виконання експертних ККР 
додається (додаток 2).

Навчальними планами спеціальності 103 Науки про Землю передбачено 
виконання трьох курсових проектів з дисциплін «Основи буріння та гірничої 
справи», «С труктурна геологія та геокартування» та «Пошук та розвідка 
родовищ  корисних копалин».

Організаційно-методичне забезпечення курсового та дипломного 
проектування у коледжі складає 100%, у тому числі 100% українською мовою.

Тематика і методичне забезпечення курсових проектів спеціальних 
дисциплін мають практичну спрямованість, пов'язані з діяльністю гірничих та 
геологорозвідувальних підприємств регіону і своєчасно оновлюються.

Комісією ретельно перевірена достатня кількість курсових проектів 
виконаних студентами спеціальності за останні три роки.

Аналіз перевірених проектів дозволяє констатувати:
- курсове проектування виконується за реальними умовами діяльності 

геологорозвідувальних підприємств;
- курсові проекти виконуються студентами в повному обсязі, згідно з 

методичними рекомендаціями, достатньо грамотно, акуратно, з урахуванням 
вимог ЄСТД та ЄСКД;

- оцінки у протоколах щодо захисту курсових проектів відповідають якості 
виконання і оформлення проектів;



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

При цьому встановлено, що курсове проектування проводиться згідно з 
методичними рекомендаціями, на науковому рівні з додержанням вимог технічних 
стандартів. Розбіжність в оцінюванні невелика (додаток 1).

Із бесід з керівництвом коледжу, головами циклових комісій встановлено, 
що циклова комісія геологорозвідувальних дисциплін, як випускова циклова 
комісія, має певний вплив на удосконалення змісту, організації та методичного 
забезпечення підготовки фахівців за освітньо-професійною  програмою «Пошук 
та розвідка геологічними методами» спеціальності 103 Науки про Землю через 
обґрунтованість корегування навчального плану, рецензування програм та пакетів 
ККР дисциплін, лобіювання процесу оновлення матеріально-технічної бази зі 
спеціальності.

Перевіркою встановлено, що система внутрішнього контролю у коледжі 
налагоджена. Виконання навчальних планів та програм системно контролюється 
головами циклових комісій, завідувачами відділеннями та керівництвом коледжу. 
Двічі на рік кожен викладач письмово звітує на засіданні циклової комісії про 
виконання навчального плану, робочої навчальної програми та якісні показники 
цієї роботи (% успішності та % якості знань студентів). Двічі на рік відбувається 
засідання педагогічної ради коледжу з обговорення підсумків зимової та літньої 
заліково-екзаменаційних сесій. Один раз на два місяці (після чергової атестації) 
питання виконання навчальних планів та програм студентами обговорюються на 
оперативних нарадах у директора коледжу.

Згідно з ОПП «Пош ук та розвідка геологічними методами» спеціальності 
103 Науки про Землю передбачені 9 видів практик: навчальні - 
геолого-геоморфологічна, топографо-геодезична, для набуття робітничої професії, 
геологозйомочна, користувача ПЕОМ, з геологічної документації та з 
комп’ютерної обробки геологічної інформації та виробничі практики -  
технологічна та переддимломна.

Організація і проведення практик у коледжі базується на «Положенні про 
проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», 
затвердженому наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993р. № 93, 
Положенні про організацію практичного навчання ЛДГІК та Наскрізній 
програмі проведення практик, розробленої робочою групою викладачів 
геологорозвідувальних дисциплін коледжу.

Навчальні практики проводяться в кабінетах, лабораторіях та геологічному 
музеї Лисичанського державного гірничо-індустріального коледжу. Підсумки 
проходження практики (одразу після завершення практики) обговорюються на 
засіданнях циклової комісії геологорозвідувальних дисциплін, та щорічно на 
педагогічній раді коледжу.

Успішність за результатами усіх видів практик складає 100%, якісний 
показник щорічно коливається у межах 76,8-100%.

Результати проходження студентами спеціальності 103 Науки про Землю 
всіх видів практик відповідають державним вимогам щодо підготовки молодших 
спеціалістів.



Зауважень немає.
Висновок. Зміст відповідного розділу самоаналізу діяльності коледжу 

відповідає реальному стану. У коледжі забезпечується достатній рівень якості 
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Пошук та розвідка 
геологічними методами» спеціальності 103 Науки про Землю. З усіх циклів 
дисциплін відповідно до навчального плану середні показники загальної 
успішності та якості залишкових знань студентів, шо були отримані за підсумками 
проведення експертних ККР, відповідають державним вимогам щодо акредитації 
закладів вищої освіти І рівня акредитації.

9. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ КОНТРОЛЮ Ю ЧИХ ОРГАНІВ 
ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ УСУНЕННЯ

Зауважень (приписів) контролюючих державних органів, претензій 
юридичних та фізичних осіб щодо освітньої діяльності Лисичанського державного 
гірничо-індустріального коледжу за освітньо-професійною програмою «Пошук та 
розвідка геологічними методами» спеціальності 103 Науки про Землю за період 
після попередньої акредитації, яка відбулась у 2014 році, комісією не встановлено.

За матеріалами останньої акредитаційної експертизи експертна комісія 
висловила зауваження, які, за думкою комісії, не є принциповими, але дозволять 
поліпшити якість підготовки фахівців. Зміст зауважень адміністрацією та 
випусковою цикловою комісією геологорозвідувальних дисциплін опрацьований, 
заходи з усунення зауважень достатньо дієві, а саме:

Зауваження 1. Активізувати роботу з керівництвом підприємств та 
виробничих об'єднань (з замовниками молодших спеціалістів 
геологорозвідувальних спеціальностей) у частині оновлення матеріальної бази 
лабораторій спеціальних дисциплін і бурового полігону коледжу.

Недолік усунено. У 2016-2017рр. від працівників геологорозвідувальної 
партії отримано кернові ящики зі зразками керну гірничих порід 0  93 мм вугільних 
свердловин -  4 шт., які представлені повним геологічним розрізом світи С?5 
(вапняки, пісковики, алевроліти, аргіліти); геологічну документацію у вигляді 
текстової частини проектів для виконання геологорозвідувальних робіт, графічної 
частини (гіпсометричні плани вугільних пластів), геологічні розрізи.

Зауваження 2. П ровести роботу щодо оновлення матеріальної бази 
гуртожитку для студентів.

Недолік усунено. За звітний період для оновлення матеріальної бази 
гуртожитку коледжу встановлено: двохкомфорочні електроплити -  2 шт.; 
бойлери -  2 шт.; проведено капітальний ремонт душових кабінок -  8 шт. і 
санвузлів -  2 шт.

Зауваження 3. Технічно забезпечити впровадження в освітній процес 
мультимедійних технологій.

За звітний період для поповнення матеріально-технічної бази коледжу 
придбано: обладнання для мультимедійного супроводження (проектор) -  10 шт.; 
ноутбук -  5 шт.; екран -  5 шт.; персональний комп’ютер -  6 шт; принтер - 8 шт; 
навчальні дошки -  9 шт.; тематичні стенди.



Зауваження 4. Докласти зусиль щодо укомплектування бібліотеки 
сучасними підручниками, виданими українською мовою, для забезпечення 
вивчення спецдисциплін.

На придбання навчальної літератури з 2016 по 2018 роки (415 примірників) 
було витрачено 15568 грн., з них 173 примірника українською мовою. 
Відсутність нової літератури з фахових дисциплін можна пояснити відсутністю 
підручників та навчальних посібників в видавництвах, що неумовживлює їх 
придбання.

З метою вирішення питання щодо збільшення кількості примірників 
україномовних підручників, навчальних посібників у коледжі ведеться робота з 
переведення паперових носіїв інформації у електронні з дисциплін: «Вступ до 
спеціальності», «Методи дослідження мінеральної сировини», «Комп’ютерна 
обробка геологічної інформації».

Загальний фонд літератури на електронних носіях збільшився у 2.4 рази. 
Фонд електронної бібліотеки підручників з фахових дисциплін поповнився за 
звітний період на 63 примірників, з них 9 -  україномовні.

Зауваження 5. Вдосконалити систему електронного навчально-методичного 
забезпечення.

За період 2014-2018рр. викладачами геологорозвідувальних дисциплін 
проведена систематизація навчальної документації у електронному вигляді, 
створено електронний банк навчально-методичних комплексів дисциплін і 
практик.

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.

Висновок. Зауваження, які були виявлені при попередній акредитаційній 
експертизі, яка проходила в Лисичанському державному гірничо-індустріальному 
коледжі з 24.03.2014 р. по 26.03.2014 р. відповідно до наказу Міністерства освіти і 
науки України № 538-л від 14.03.2014 р. «Про проведення акредитаційної 
експертизи», в цілому усунені.

10. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

На підставі поданих на акредитацію матеріалів Лисичанським державним 
гірничо-індустріальним коледжем та перевірки результатів діяльності на місці, 
експертна комісія дійшла висновку, що зміст освітньої підготовки за першим 
рівнем акредитації за освітньо-професійною програмою «Пошук та розвідка 
геологічними методами» спеціальності 103 Науки про Землю галузі знань 10 
Природничі науки, кадрове, методичне та матеріально-технічне забезпечення в 
цілому відповідають встановленим вимогам до першого рівня акредитації і можуть 
забезпечити державну гарантію якості освіти.



Комісія вважає за необхідне висловити також зауваження, які не є 
принциповими і не впливають на рішення щодо акредитації, але дозволять 
поліпшити якість підготовки фахівців. Зауваження комісії:

1. Частина приладів, устаткування та промислових зразків геологічного 
обладнання для проведення практичних робіт та практичного навчання потребує 
оновлення.

2. Матеріальна база гуртожитку поновлюється повільно.
3. Коледж не в повному обсязі забезпечений пакетами прикладних програм 

для виконання курсового та дипломного проектування.
4. Недостатня кількість підручників і навчальних посібників, які видані 

українською мовою, для викладання дисциплін професійно-практичного циклу.

Експертна комісія пропонує керівництву Лисичанського державного 
гірничо-індустріального коледжу:

1.Д ля розш ирення можливості користуватися навчально-методичною  
документацією  здобувачами освіти за освітньо-професійною  програмою 
«Пошук та розвідка геологічними методами» створити розділ циклової 
ком ісії геологорозвідувальних дисциплін на офіційному сайті ЛДГІК.

2. Провести роботу щодо ремонту приміщення бібліотеки.
3. Розширити впровадження в освітній процес мультимедійних технологій.
4. Докласти зусиль щодо продовження роботи з доукомплектування 

бібліотеки сучасними підручниками, які видані українською мовою, для 
забезпечення вивчення спеціальних дисциплін.

На підставі зазначеного вище експертна комісія Міністерства освіти і науки 
України зробила висновок про можливість акредитації освітньо-професійної 
програми «Пошук та розвідка геологічними методами» спеціальності 103 
Науки про Землю галузі знань 10 Природничі науки освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодший спеціаліст у Лисичанському державному гірничо-індустріальному 
коледжі.

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри геології, розвідки та 
збагачення корисних копалин Донецького 
національного технічного університету, доктор 
геологічних наук, доцент

Експерт:
голова циклової комісії геологічних дисциплін 
Полтавського коледжу нафти і газу 
Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка, 
викладач вищої категорії

В.АЛЬОХІН

О.ТАЦІИ

£  V . .

:віч21 лютого 2019 р.
З експертними висновками ознайомленим

. / ] ► і 4 1 V > Д А
Директор Лисичанського державного 
гірничо-індустріального коледжу с. лотов
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Результати акредитаційної експертизи курсових проектів
за останні три роки

№
з/п

П.І.Б. студента Тема виконання курсової роботи (проекту)
Оцінка за курсову роботу (проект)

викладача експерта
Д и сц и п л ін а  «С труктурна геологія та геокартування»

2017-2018 навчальннй рік, VI сем естр

1 Волкова О.М. Геологічна історія розвитку 
північно-східної частини Донбасу

4 (добре) 4 (добре)

2 Козуб Д.В. 5 (відмінно) 5 (відмінно)
2017-2018 навчальний рік, V сем естр

Д и сц и п л іна «О снови буріння та гірничої справи»

1 Волкова О.М. Буріння свердловин з метою 
розвідки вугільного пласта

3 (задовільно) 3 (задовільно)

2 Козуб Д.В. 5 (відмінно) 5 (відмінно)
2017-2018 навчальний рік, VII сем естр

Д и сц и п л ін а  «П ош ук та розвідка корисних копалин»

1 Волкова О.М.

Попередня розвідка кам’яного вугілля 
північно-східної частини Сентянівської 
дільниці в Луганській області. Підрахунок 
запасів по пласту к§

4 (добре) 4 (добре)

2 Козуб Д.В.

Детальна розвідка кам’яного вугілля 
північно-східної частини Матроської 
дільниці в Луганській області. Підрахунок 
запасів по пласту шзв

5 (відмінно) 5 (відмінно)

Голова експертної комісії 

Експерт

Директор коледжу

B.АЛЬОХІН 

О.ТАЦІЙ

C. ЛОТОВ
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Д Е К Л А РА Ц ІЯ
про д отримання ліцензійних умов освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодш ий спеціаліст 
за освітньо-професійною  програмою «П ош ук та розвідка геологічним и м етодам и»  
___________________________ спеціальності 103 Науки про Землю___________________________

Н айм енування  

показника (норм ативу)

Значення
показника

(норм ативу)

Ф актичне
значення

показника

Відхилення  
ф актичного  

значення  
показника від 
норм ативного

1 2 3 4

ЗА Г А Л Ь Н І В И М О ГИ

Заявлений ліцензований обсяг (денна форма 
навчання/заочна ф орма навчання) 40/- 40/- -

К А Д Р О В І В И М О ГИ  
щ одо забезпечення провадж ення осв ітньої діяльності у сф ері ви щ ої 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 
загально-економічна підготовка;
- професійна та  практична підготовка

25
25
25

35.0 
69,9
34.1

+ 10,0 
+44,9 
+9,1

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 передбачено

2) практичної роботи за  фахом 5 років 10 85,0 +75,0

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 очолю є 
фахівець відповідної або спорідненої спеціальності

+ + -

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

+ + -



1 2 3 4

Т Е Х Н О Л О Г ІЧ Н І В И М О Г И  
щ одо м атер іальн о-техн ічн ого забезпечення осв ітньої д іяльності у сф ері ви щ ої освіти

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 (м інімальний відсоток кількості 
аудиторій)

10
О О 'У + 23 ,3

3. Кількість робочих к о м п ’ю терних місць на 
100 студентів 6 20 + 14

4. Наявність соціально-побутової інфраструктури:

1) бібліотеки, у т о м у  числі читального залу + + -

2) пунктів харчування + + -

3) актового чи концертного залу + + -

4 ) спортивного залу + + -

5) стадіону та/або спортивних майданчиків + + -

6) медичного пункту + + -

5. Забезпеченість здобувачів вищ ої освіти 
гуртожитком (мінімальний відсоток потреби) 70 100 +30

6. Забезпеченість ком п ’ю терними робочими 
місцями, лабораторіями, полігонами, 
обладнанням, устаткуванням, необхідними для 
виконання навчальних планів

+ + -

Т Е Х Н О Л О Г ІЧ Н І В И М О ГИ  
щ одо навчально-м етоди чн ого забезпечення осв ітньої д іял ь ності у сф ері вищ ої освіти

1. Наявність освітньої програми + + -

2. Наявність навчального плану, за яким 
здійснюється п ідготовка здобувачів освіти + +

3. Наявність робочої програми з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану + + -

4. Наявність комплексу навчально-методичного 
забезпечення з кож ної 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 + + -



1 2 3 4

Т Е Х Н О Л О Г ІЧ Н І В И М О Г И  
щ одо інф орм ац ійн ого забезпечення осв ітн ьої д іяльності у сф ері вищ ої освіти

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

не менш як два 
найменування

5 +3

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

Д Е К Л А РА Ц ІЯ
про дотримання Державних вимог до акредитації 

освітньо-професійної програми «П ош ук та розвідка геологічним и м етодам и»  
спеціальності 103 Н ауки про Зем лю  

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

Н айменування 

показника  (нормативу)

'Значення 
показнії  кя

(нормативу)

Ф акти чн е
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 -



1 2 -> 4

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, % 90 100 + 10

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, % 50 50,0 +0,0

2.2. Рівень знань студентів з природничо-наукової 
(фундаментальної) підготовки:
- успішно виконанні контрольні завдання, % 90 100 + 10

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, % 50 50,0 +0,0

2.3. Рівень знань студентів із професійної (фахової) 
підготовки:
- успішно виконанні контрольні завдання, % 90 100 + 10

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, % 50 50.0 +0,0

3. Організація наукової роботи - - -

3. 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 геології, розвідки та збагачення 
корисних копалин Донецького національного 
технічного університету, доктор геологічних наук, 
доцент

Експерт:
голова циклової комісії геологічних дисциплін 
Полтавського коледжу нафти і газу Полтавського 
національного технічного університету імені 
Юрія Кондратюка, викладач вищої категорії О.ТАЦІЙ

21 лютого 2019 р. ;иіт

З експертними висновками ознайомленні!
Директор Лисичанського державного 
гірничо-індустріального коледжу СЛОТОВ

А ?


