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Е К С П Е Р Т Н І  В И С Н О В К И
акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів 

за освітньо-професійною програмою «Маркшейдерська справа» 
спеціальності 184 Гірництво галузі знань 18 Виробництво та технології 

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 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 
04.07.2012р. 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:

Назаренко -  професор кафедри маркшейдерії Національного
Валентин Олексійович технічного університету «Дніпровська

з 19 по 21 лютого 2019 року розглянула надану Лисичанським державним 
гірничо-індустріальним коледжем акредитаційну справу і провела на місці 
експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності цього закладу вищої 
освіти державним вимогам щодо акредитації освітньо-професійної програми 
«Маркшейдерська справа» спеціальності 184 Гірництво за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.

Перевірка проводилася за такими напрямами:
- достовірність інформації, наданої до МОНУ закладом освіти разом із 

заявою про первинну акредитацію освітньо-професійної програми;
- відповідність кадрового, матеріально-технічного та навчально- 

методичного забезпечення освітньо-професійної програми Ліцензійним 
вимогам;

політехніка», доктор технічних наук, голова 
комісії;
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- відповідність освітньої діяльності державним вимогам щодо якості 
підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем - молодший спеціаліст.

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;
- 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, природничо-наукової та 
загальноекономічної, професійної та практичної підготовки, проведених групою 
забезпечення освітньо-професійної програми та випусковою цикловою комісією 
маркшейдерських дисциплін;

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

Аналіз матеріалів акредитаційної справи та результати експертної перевірки 
освітньої діяльності з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
молодший спеціаліст освітньо-професійної програми «Маркшейдерська справа» 
спеціальності 184 Гірництво у Лисичанському державному гірничо- 
індустріальному коледжі дають змогу констатувати наступне:

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.(безстрокова). 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 р.

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

АНАЛІЗ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ СПРАВИ
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№ 126;



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 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 р. серія НД-І № 1385767 згідно з переліком 
спеціальностей 1997 р. та від 23.10.2017 р. серія НД № 1390941 згідно з 
переліком 2007 р.;
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.

У 1917 році Лисичанську штейгерську школу реорганізовано у 
Лисичанське гірниче училище.

Лисичанське гірниче училище повинно бути реорганізоване у гірничий 
технікум у 1921 році.

- 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 була відкрита спеціальність 5.090240 «Обслуговування та ремонт 
автомобілів і двигунів».

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 травня 
2016 року № 519 Лисичанський гірничий технікум було перейменовано у 
Лисичанський державний гірничо-індустріальний коледж.

Технікум:



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 наданими 
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,

Лисичанський державний гірничо-індустріальний коледж відноситься до 
закладів вищої освіти державної форми власності. Підпорядкований 
Міністерству освіти і науки України у 1991 році. З 2018 року фінансування 
здійснюється за рахунок обласного бюджету.

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.

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 і юридичних осіб.

Акредитовані усі спеціальності. Сукупний ліцензований прийом студентів 
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.

Загальна кількість здобувачів освіти Лисичанського державного гірничо- 
індустріального коледжу станом на 01.10.2018 р. становить 536 осіб, а що 
навчаються за освітньо-професійною програмою «Маркшейдерська справа» 
спеціальності 184 Гірництво -  22 особи.

Спеціальність «Маркшейдерська справа» була відкрита у Лисичанському 
державному гірничо-індустріальному коледжі з початку заснування 
штейгерської Лисичанської школи у XIX ст.

Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста за освітньо-професійною програмою «Маркшейдерська

проспект Перемоги, будинок 84.
Ідентифікаційний код 
Телефони 
Електронна пошта

00173290.
(06451) 7-19-97, 7-05-60, факс (06451)7-05-60 
1із-§1@икг.пе1;.
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справа» спеціальності 184 Гірництво 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-маркшейдерів 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 
«Маркшейдерська справа» спеціальності 184 Гірництво займається 9 циклових 
комісій.

Теоретичне і практичне навчання фахівців різних спеціальностей 
забезпечують 56 педагогічних робітників та 7 сумісників, а спеціальність, що 
акредитується, 23 викладачі.

З метою координації діяльності закладів вищої освіти щодо реалізації 
Закону України «Про вищу освіту» в частині впровадження ступеневої освіти 
коледж має договори про співробітництво з 15 закладами 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.

Таблиця 1 -Загальна характеристика коледжу
№
з/п

„Н а з в а  п о к а з н и к а
Роки

2046 2М7 2018

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

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

- штатних 54 52 56
6 - сумісників 15 16 7

у т.ч.
- за суміщенням 14 15 6
-  ЗОВНІШНІХ 1 1 1



Продовження додатка 1

1 2 3 4 5

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 5 2 2
-  інші витрати 41 30 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

Висновок. Експертна комісія засвідчує наявність оригіналів 
засновницьких та установчих документів щодо існування і здійснення освітньої 
діяльності у Лисичанському державному гірничо-індустріальному коледжі. 
Подана на акредитаційну експертизу правова документація є достовірною, 
повною за обсягом та відповідає вимогам вищої освіти. Коледж має усі 
необхідні умови для здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з підготовкою 
молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Маркшейдерська 
справа» спеціальності 184 Гірництво.

2. ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯКОСТІ ОСВІТИ КОЛЕДЖУ

Експерти визначили, 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 
усі рівні управління коледжем і кожен працівник в 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:

Голова експертної комісії — — ~~ ̂  шх В.Назаренко



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
1 •  / — *-* •  •  •  1 •  Мна офіційному веб-саиті 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 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 Коледж розробляє власні 
стандарти спеціальностей, які схвалюються на засіданні педагогічної ради та 
затверджуються директором коледжу. Розробляють освітні програми групи 
забезпечення освітньої програми спеціальності.



Освітня програма розробляється 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;
- забезпечення необхідної гнучкості і варіативності системи оцінювання, її 

індивідуалізацію у відповідності до об’єктивної відмінності рівнів програм;
- 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, що є 
наступними у структурно-логічній схемі викладання тощо);

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



результатами контролю залишкових знань студентів; за порівнянням з 
успішністю студентів на дисциплінах, які викладалися раніше/пізніше, але в 
яких оцінюються набуття здобувачами освіти тих самих чи однотипних 
компетентностей тощо);

- рівень навчально-методичних розробок (експертні оцінки, у 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.

Т Т  V* І /  •  * * «  1Лисичанськии державний гірничо-індустріальнии 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 лекцій, електронні 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 перевірила Положення про внутрішню 
систему забезпечення якості освіти Лисичанського державного гірничо- 
індустріального коледжу і дійшла до висновку, що внутрішня система 
забезпечення якості освіти відповідає чинним вимогам освітньої діяльності

На основі проведеного аналізу роботи адміністрації коледжу, відділень, 
циклових комісій з організації, планування і формування контингенту студентів, 
виконання умов ліцензування експертна комісія відзначає, що у коледжі 
впроваджена певна система профорієнтаційної роботи. Одним із пріоритетних 
напрямків роботи колективу коледжу є формування контингенту здобувачів 
освіти та його збереження, який здійснюється згідно з Положенням про 
профорієнтаційну роботу Лисичанського державного гірничо-індустріального 
коледжу.

Профорієнтаційна робота має велике значення у формуванні контингенту 
здобувачів освіти. З цією метою наказом по коледжу створюється Рада з

3. ФОРМУВАННЯ ТА ДИНАМІКА ЗМІН КОНТИГЕНТУ
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ



профорієнтаційної роботи, яка працює за планом роботи затвердженим 
директором.

Профорієнтаційна робота у коледжі є безперервною протягом усього 
навчального року. Найбільш дієвими сучасними формами профорієнтаційної 
роботи є системна діяльність викладачів у закріплених школах міста і регіону, 
цільові відвідування загальноосвітніх шкіл і закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти.

Кожен навчальний рік розробляється план заходів в якому передбачено: 
індивідуальна робота викладачів з батьками і старшокласниками шкіл міст 

Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ та інших прилеглих населених пунктів;
рекламна робота з газетами «Новьій путь», «Ділова неділя», місцевим 

телебаченням і радіо, підготовка бланків оголошень, буклетів тощо;
виховні та патріотично-спортивні заходи, до яких залучаються випускники 

шкіл, професійних ліцеїв;
проведення «Днів вступника», профорієнтаційне свято «Фестиваль 

молоді»;
установка стендів з інформацією про коледж у школах міста; 
до програми виробничої практики включені завдання профорієнтаційного 

змісту;
екскурсії до геологічного та історичного музеїв коледжу; 
зв’язок з кадровими службами підприємств регіону і Лисичанським 

центром зайнятості населення.
Постійно на засіданнях адміністративної та педагогічної рад 

розглядаються питання про підсумки роботи педагогічного колективу із 
забезпечення конкурсного прийому та адаптації здобувачів освіти нового 
набору, затверджуються заходи щодо забезпечення якісного прийому на 
наступний рік.

Адміністрація коледжу дотримується вимог законодавчих і нормативних 
документів при організації і проведенні прийому здобувачів освіти на навчання. 
Прийом на навчання здійснюється відповідно до нормативних документів, серед 
яких:

Закон України «Про вищу освіту»;
«Умови прийому до вищих навчальних закладів України», які щорічно 
затверджуються наказом Міністерства освіти і науки України; 
обсяги державного, а з 2018 року -  регіонального замовлення на кожний 
календарний рік;
Правила прийому до Лисичанського державного гірничо-індустріального 
коледжу на кожний календарний рік;
Положення про Приймальну комісію Лисичанського державного 
гірничо-індустріального коледжу;
Положення з організації профорієнтаційної роботи ЛДГІК (наказ від 
14.04.2017 р. № 18-0);
Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у 
конкурсному відборі до закладів вищої освіти, який щорічно 
затверджується наказом Міністерства освіти і науки України;



Положення про апеляційну комісію Лисичанського державного гірничо- 
індустріального коледжу (протокол педради від 29.06.2018 р. №9); 
Положення про підготовку громадян України до вступу у вищі навчальні 
заклади у ЛДГІК (наказ від 14.04.2017 р. № 18-0).

Для проведення вступної кампанії щорічно наказом директора 
затверджується склад приймальної, у тому числі відбіркової, апеляційної, 
екзаменаційних комісій, комісій з проведення співбесід. Робота приймальної 
комісії здійснюється на підставі «Положення про приймальну комісію 
Лисичанського державного гірничо-індустріального коледжу». Приймальна 
комісія працює згідно з чинним законодавством, відповідними нормативними 
документами. Якісний склад приймальної комісії відповідає вимогам.

Приймальна комісія в коледжі починає працювати у строки, передбачені 
Правилами прийому. У приміщенні приймальної комісії встановлено достатню 
кількість комп’ютерів, один з яких підключено до Єдиної державної бази з 
питань освіти (ЄДЕБО), оргтехніка. Коледж забезпечує подання електронних 
даних до ЄДЕБО.

У терміни, зазначені Правилами прийому, готуються комплекти 
екзаменаційних білетів та завдань, складається розклад консультацій та 
вступних випробувань. Обсяг та складність екзаменаційних матеріалів 
відповідають програмам загальноосвітньої школи відповідно до базової та 
повної середньої освіти, також нормам Міністерства освіти і науки України.

При конкурсному відборі абітурієнтів враховуються індивідуальні 
особливості, наявність пільг та інші умови, передбачені Правилами прийому до 
коледжу.

Таблиця 2 -Кількісні показники з прийому здобувачів освіти
№
з/п Показники. . .. ■■ . *■' • ** ' - у, . ■ .. - ■ . ..... •..,,л 2016 р. 2017 р. 2018р.

1 Ліцензований обсяг підготовки, всього (осіб) 50 50 50
- денна форма 50 50 50
- у  т.ч. за держзамовленням 9 10 6
- заочна форма - -

2 Прийнято на навчання, всього (осіб) 9 10 6
- денна форма навчання 9 10 6
- в т.ч. за держзамовленням 9 10 6
- заочна форма (за рахунок коштів фізичних осіб) - - -
- зараховано на пільгових умовах - - -
- з якими укладені договори на підготовку - - -

3 Подано заяв за формами навчання
- денна форма 19 24 28
- заочна форма - - -

4 Конкурс абітурієнтів на місця держзамовлення
- денна форма 2Д 2,4 4,7
- заочна форма - - -

5 Кількість випускників, прийнятих на скорочений 
термін навчання - денна форма . .

-  заочна форма - -



Таблиця 3 -Динаміка змін контингенту здобувачів освіти за курсами

Назва пошанива
2016 рік 1013 рік 1018 рік

по к^ідеам

І 11 НІ Ш І 11 III IV 1 II 111

У сього студентів на 1.10 
відповідного року 93 149 112 144 93 120 142 95 71 116 113 116

ОПП «М аркш ейдерська справа» спеціальності 184 Гірництво
Усього студентів на 01.10 
відповідного року 7 2 - - 7 8 2 - 5 8 7 2

Кількість студентів, яких 
відраховано (усього), у т.ч.:

- - - - - 2 - - - - 1 -

- за не виконання 
навчального плану 1 -

- за грубі порушення 
дисципліни - -

- інші причини - - - - - 2 - - - - - -
Кількість студентів, які 
зараховані на старші курси, 
усього, ут.ч.:

- 2 - - - 3 - - - 1 - -

- переведених із інших ВНЗ
- поновлених на навчання - 2 - - - 3 - - - 1 - -

- прийнятих для отримання 
другої вищої освіти

Динаміка змін контингенту впродовж усього терміну навчання показує, 
що не всі здобувані освіти повністю адаптуються в освітній процес. Частина з 
них залишає навчання і переходить до професійних ліцеїв та вечірніх шкіл. 
Відрахування здобувачів освіти з коледжу ведеться за академічну неуспішність 
та з інших причин.

Показники динаміки руху контингенту здобувачів освіти по курсам 
спеціальності, яка акредитується, свідчать по те, що відрахування здобувачів 
освіти у середньому складає 5,4 відсотка. Високий відсоток відрахування 
обумовлено невеликим обсягом континенту, в останні роки це залежить від 
демографічної ситуації в державі та міграцією населення із області.

Висновок. Експертна комісія після аналізу поданих матеріалів з 
профорієнтаційної роботи та прийому на навчання до коледжу зазначає, що 
формування контингенту студентів за освітньо-професійною програмою 
«Маркшейдерська справа» спеціальності 184 Гірництво у Лисичанському 
державному гірничо-індустріальному коледжі відбувається без порушень і в 
межах ліцензованого обсягу.



4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Експертною комісією перевірено відомості щодо кадрового забезпечення 
освітньо-професійної програми «Маркшейдерська справа» спеціальності 184 
Гірництво у Лисичанському державному гірничо-індустріальному коледжі за 
наказами про оформлення на посади, особовими справами, трудовими 
книжками педагогічних працівників. Перевірка показала, що педагогічний 
склад, який забезпечує освітній процес за освітньою програмою, відповідає 
чинним вимогам.

Підготовку фахівців за усіма освітньо-професійними програмами 
забезпечують 56 штатних педагогічних працівників та 7 сумісників, з яких 6 
осіб працюють за внутрішнім суміщенням. 28 (44,4%) працівників мають вищу 
кваліфікаційну категорію, 16 (25,3%) -  першу, присвоєно звання «викладач- 
методист» - 8 викладачам і 1 викладачу «старший викладач». Усі викладачі 
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.

У коледжі проводиться систематична робота з підбору та навчання 
педагогічних кадрів, забезпечення стабільності педагогічного колективу. 
Середній вік викладачів -  52 роки.

Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Типового 
положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 (із змінами, 
внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 
20.12.2011 р. № 1473, наказом МОН України від 08.08.2013 р. № 1135).

виконується згідно з перспективним планом підвищення кваліфікації, який 
складено на 5 років. За багато років у коледжі склалася система перепідготовки 
та підвищення кваліфікації кадрів основними формами якої є: навчання на 
факультетах інститутів післядипломної освіти; участь у роботі методичних 
об’єднань викладачів закладів освіти Луганської області. Документи про 
підвищення кваліфікації знаходяться в особових справах у відділі кадрів.

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); ДВНЗ «Національний гірничий університет» 
(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).

Директор, заступники директора з навчальної та виховної роботи, 
завідувач відділення, методист Лисичанського державного гірничо- 
індустріального коледжу пройшли підвищення кваліфікації для керівного

Підвищення кваліфікації професійно-викладацького складу



складу у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України (м.Київ) у 2016-2018 р.р.

Щороку проводиться атестація викладачів згідно з графіком.
Для забезпечення якісного викладання професійно-орієнтованих 

дисциплін освітньо-професійної програми «Маркшейдерська справа» 
спеціальності 184 Гірництво створені група забезпечення освітньо-професійної 
програми спеціальності і циклова комісія маркшейдерських дисциплін, яку з 
2005 року очолює Борисова Наталія. Освіта повна вища, у 1987 році закінчила 
Донецький політехнічний інститут зі спеціальності «Маркшейдерська справа», 
викладач вищої категорії, має педагогічне звання «викладач-методист», у 2016 
році вручено нагрудний знак «Відмінник освіти».

Штатна чисельність педагогічного складу випускової циклової комісії 
гірничо-маркшейдерських дисциплін за 2016-2018 рр. стабільна і становить -  7 
осіб, групи забезпечення освітньо-професійної програми -  3 викладача, які 
працюють на постійній основі і мають фахову освіту.

Освітній процес за ОПП «Маркшейдерська справа» спеціальності 184 
Гірництво забезпечують 23 викладачі, серед яких 14 (60,9%) мають вищу 
категорію і працюють у коледжі за основним місцем роботи, вони викладають у 
середньому 86,6% лекційного навчального матеріалу, що відповідає 
акредитаційним вимогам.

Навчальне навантаження встановлюється на підставі навчальних планів, 
розглядається на засіданнях циклових комісій та педагогічної ради і 
затверджується директором коледжу. Середнє навантаження викладачів за 2016
2018 р.р. становить 742 години.

Згідно з нормативними документами, штатного розкладу і посадових 
інструкцій підготовка фахівців за ОПП «Маркшейдерська справа» спеціальності 
184 Гірництво повністю забезпечена адміністративно-викладацьким 
персоналом необхідної кваліфікації.

Зауваження. Оскільки середній вік викладачів перевищує 50 років, то для 
забезпечення подальшого сталого розвитку педагогічного складу необхідно 
звернути увагу на омолодження кадрів.

Висновок. Експертна комісія відзначає, що у Лисичанському державному 
гірничо-індустріальному коледжі освіта викладачів є базовою для викладання 
дисциплін за освітньо-професійною програмою «Маркшейдерська справа» 
спеціальності 184 Гірництво; систематично проводиться робота з формування 
педагогічного колективу, підвищення кваліфікації та атестації педагогічних 
працівників. Також, згідно з нормативними документами, штатним розписом, 
посадовими інструкціями, трудовими книжками, документами про наявність 
вищої фахової освіти, встановлення педагогічного звання, підвищення 
кваліфікації у коледжі в наявності адміністративно-викладацький персонал 
необхідної кваліфікації для якісного забезпечення освітньо-професійної 
програми.



5. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

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 молодшии спеціаліста.

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

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

м • • •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 декількох 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.

Група забезпечення освітньо-професійної програми і циклова комісія 
маркшейдерських дисциплін концентрує свої зусилля на забезпеченні якісної

• • • • п  ■ • •••підготовки молодших спеціалістів. За останні три роки викладачами комісії 
маркшейдерських дисциплін підготовлені різноманітні методичні матеріали. Усі 
викладачі комісії мають навчально-методичні матеріали на електронних носіях.

Підготовка молодших спеціалістів кваліфікації технік-маркшейдер 
здійснюється за освітньо-професійною програмою «Маркшейдерська справа» 
(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 ОПП «Маркшейдерська справа» 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 «Маркшейдерська справа» 
спеціальності 184 Гірництво, 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.

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 
особистісто-орієнтованого підходу до навчання та підвищення якості й 
об’єктивності оцінювання навчальних досягнень.

Робочі навчальні програми розроблені згідно з вимогами Положення «Про 
організацію освітнього процесу у ЛДГІК» 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 освіти та критерії 
оцінювання знань 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 «Маркшейдерська справа» спеціальності 184 
Гірництво передбачено виконання курсових проектів з метою поглиблення, 
розширення, закріплення і перевірки знань, отриманих здобувачами освіти у 
процесі вивчення дисциплін «Маркшейдерська справа», «Основи вищої 
геодезії» та «Гірнича геометрія», 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, близьке 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 
«Маркшейдерська справа» спеціальності 184 Гірництво планується у формі 
дипломного проектування відповідно до навчального плану і графіку освітнього 
процесу.

Аналіз розрахунків, відгуків на проекти засвідчує, що проекти 
виконуються на достатньому рівні згідно з вимогами завдань та нормативних 
документів. Результати захисту курсових проектів свідчать про достатній рівень 
теоретичних знань та практичних навичок і вмінь здобувачів освіти.

Висновок. Організаційне та навчально-методичне забезпечення 
освітнього процесу за освітньо-професійною програмою «Маркшейдерська 
справа» спеціальності 184 Гірництво в цілому відповідає ліцензійним вимогам 
та забезпечує якість підготовки молодших спеціалістів.



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%. Навчально-методичні комплекси 
дисциплін, практик зосереджені у методичному кабінеті. Викладачі та студенти 
мають можливість користуватися матеріалами НМК як у паперовому, так і в 
електронному варіанті.

Таким чином, навчально-методичне забезпечення освітнього процесу за 
освітньо-професійною програмою «Маркшейдерська справа» спеціальності 184 
Гірництво в цілому відповідає акредитаційним вимогам. Навчальний план 
виконується у повному обсязі без відхилень від графіку освітнього процесу.

Експертною комісією проведена перевірка оригіналів документів, що 
засвідчують право володіння і користування приміщеннями для здійснення 
освітнього процесу, та стан матеріально-технічного забезпечення освітнього 
процесу у коледжі. Перевірені документи відповідають дійсності. Лисичанський 
державний гірничо-індустріальний коледж є юридичною особою державної 
форми власності, яка підпорядковується Міністерству освіти і науки України, 
розташований у центрі міста Лисичанська на земельній ділянці загальною 
площею 3,3 га. Загальна площа усіх приміщень становить 19792,5 кв.м.

Усе майно Коледжу є державною власністю і включає в себе:
1. Два навчальних корпуси, у яких розташовано:

69 спеціалізованих навчальних кабінетів і лабораторій;
З комп’ютерних зали, які оснащено сучасними комп’ютерами; 
бібліотека з читальним залом на 36 посадкових місць;
З спортивних зали, спортивне містечко для занять на відкритому повітрі; 
навчальні майстерні.

2. Медичний пункт.
3. Буфет.
4. Гуртожиток на 80 місць.
5. Музеї гірничих машин, геологічний та історичний.
6. Підземний гірничий полігон.
7. Буровий полігон.
8. Навчальний 4-боксовий гараж.

Споруду головного навчального корпусу побудовано у 1953 році 
(4-поверхова, загальна площа 10988,9 кв.м, навчальна площа 19,4 кв.м на 
одного студента). Стан будови задовільний, покрівля та водо-і теплові мережі 
потребують ремонту. Приміщення закладу освіти мають добрий технічний стан, 
достатньо освітлені.

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ



Умови експлуатації відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. 
Експлуатацією і обслуговуванням споруд коледжу займається адміністративно- 
господарча частина, до складу якої входить 56 робітників.

Загальна площа аудиторного фонду циклової комісії маркшейдерських 
дисциплін складає 379,7 кв.м (у т.ч. лаборантські приміщення -  71,1 кв.м).

Усі кабінети та лабораторії у достатній мірі мають навчальну площу, 
меблі, обладнання, прилади, стенди, які у повному обсязі забезпечують 
проведення теоретичних та практичних занять на достатньому методичному і 
технічному рівні відповідно до вимог навчальних планів і програм дисциплін.

Мультимедійним обладнанням оснащено 10 аудиторій.
Достатність матеріально-технічного забезпечення, що необхідно для 

виконання освітньо-професійної програми «Маркшейдерська справа», 
визначено на підставі порівняння фактичного навантаження аудиторного фонду 
за розкладом занять відповідно до навчальних планів і граничнодопустимого 
тижневого навантаження здобувачів освіти освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодший спеціаліст, кількості робочих місць в кожній аудиторії, полігоні, 
комп’ютерних і спортивних залах.

Достатність забезпечення комп’ютерними робочими місцями визначена їх 
кількістю на 100 студентів та рівнем їх використання в цілому по коледжу.

Кількість комп’ютерних місць по коледжу на 100 студентів становить 20.
На підставі зазначеного вище, визначена достатня кількість комп’ютерних 

робочих місць, які необхідні для виконання освітньо-професійних програм.
Навчальні заняття у складі груп передбачені розкладом занять на 

відповідний семестр поточного навчального року. Рознесення у часі, а за 
необхідністю і розподілення на підгрупи, дозволяє забезпечити необхідну 
кількість робочих місць при проведенні занять згідно з навчальним планом при 
одночасному навчанні за декількома освітньо-професійними програмами.

Використання в освітньому процесі підземного гірничого полігону 
здійснюється під час проведення демонстраційних лабораторних робіт та 
навчальних практик за графіком освітнього процесу у ЛДГІК, у якому 
сплановано оптимальну їх зайнятість з урахуванням кількості робочих місць.

Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, 
підземним гірничим полігоном, обладнанням, устаткуванням та інше, що 
необхідні для виконання освітньо-професійної програми «Маркшейдерська 
справа», у Лисичанському державному гірничо-індустріальному коледжі 
достатня, що обґрунтовано розрахунками і розкладом занять.

Адміністрація та педагогічний колектив Лисичанського державного 
гірничо-індустріального коледжу основними перспективними завданнями 
розвитку матеріально-технічної бази спеціальності вважають:

1) відкриття кабінету «Маркшейдерської справи» (каб.417) для розширення
можливості використовувати лабораторію маркшейдерської справи та
гірничої геометрії (ауд.404) для практичного навчання;

2) придбання сучасних лазерних рулеток дальномірів.

Для здобувачів освіти з інших міст коледж має гуртожиток на 80 місць.



Житлом забезпечуються 100% від тих, хто має потребу. Більшість 
здобувачів освіти з інших міст мешкають у радіусі до 30 км і тому не мають 
потреби у гуртожитку.

Для організації та проведення культурно-виховних заходів 
використовується актова зала на 460 посадкових місць та читальна зала 
бібліотеки на 36 посадкових місць. Для проведення фізкультурно-масових 
заходів у коледжі є 3 (три) спортивні зали.

Медичне обслуговування здобувачів освіти та працівників забезпечує 
медична сестра, яка є штатним працівником підліткового кабінету центральної 
міської лікарні. Кожний навчальний рік здобувачі освіти та співробітники 
коледжу проходять обов’язковий медичний огляд в центральній міській лікарні. 
У коледжі функціонує медпункт площею 58 кв.м.

У коледжі працює буфет, у фойє коледжу встановлено кофе-автомат, 
організована виносна торгівля хлібобулочними виробами.

Для проведення занять фізичного виховання та спортивної роботи коледж 
має достатню спортивну базу, до складу якої входять 3 спортивних зали 
(площею 615, 159 та 296 кв.м відповідно), спортивні майданчики на відкритому 
повітрі (1336 кв.м).

У 2016-2017 рр. фінансування коледжу проводилося за рахунок коштів 
загального фонду державного бюджету та власних надходжень спеціального 
фонду. З 2018 року коледж фінансується з обласного бюджету, за рахунок 
освітньої субвенції державного бюджету та власних надходжень.

Освітній процес у Лисичанському державному гірничо-індустріальному 
коледжі організовано з урахуванням вимог охорони праці та безпеки 
життєдіяльності.

Зауваження. Повільно оновлюється як обладнання для спеціалізованих 
лабораторій.

Висновок. Експертна комісія зазначає, що матеріально-технічне 
забезпечення освітнього процесу, санітарно-гігієнічні і побутові умови 
навчання у коледжі в цілому відповідають чинним акредитацій ним вимогам.

У Лисичанському державному гірничо-індустріальному коледжі 
зосереджено обладнання, яке дозволяє повністю забезпечити освітній процес за 
всіма дисциплінами і практиками освітньо-професійної програми 
«Маркшейдерська справа» спеціальності 184 Гірництво.

Матеріально-технічна база представлена спеціалізованими приміщеннями 
та обладнанням, а також соціальною інфраструктурою, у кількості що відповідає 
необхідним вимогам для проведення освітнього процесу.

7. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

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
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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 376,4 кв.м (. Кількість 
посадкових місць для відвідувачів читального залу -  36. Співвідношення 
посадкових місць у читальній залі до загальної кількості студентів складає 13

• •  • •  •  V*  Т  Т  •  V  •відсотків, що відповідає акредитаційним вимогам. У читальнш 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.

Коледж має книгосховище площею 15 кв.м.
Бібліотечний фонд навчальної літератури становить 59795 примірників, 

науково-популярної -  16032, загальний обсяг -  74612, що у повній мірі 
забезпечує якісну підготовку студентів до навчальних занять.

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. Загалом 
бібліотечний фонд зменшився за рахунок списання непрофільної, зношеної, 
дублетної літератури.

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).

Загальний фонд літератури на електронних носіях збільшився у 1,5 рази і 
становить 963 примірника електронних підручників та навчальних посібників. 
Фонд електронної бібліотеки підручників з фахових дисциплін поповнився за 
звітний період на 70 примірників, з них 11 -  україномовні.

Бібліотекою здійснюється своєчасна передплата періодичних видань:
- газети: «Математика в школі», «Вісник шахтаря», «Фізика», «Українська 

мова та література в школі», «Економіка в школах України», «Англійська мова», 
«Фізична культура в школах України», «Інформатика», «Профспілкові вісті» 
(вугільна галузь).

- журнали: «Безпека життєдіяльності», «Уголь Украиньї», «Освіта. 
Технікуми. Коледжі», «Пожежна та техногенна безпека», «Теорія та методика 
фізичного виховання», «Охорона праці», «Землевпорядний вісник», 
«Гуманітарний екологічний журнал», «Геологічний журнал», «Геологія і 
геохімія корисних копалин», «Новини енергетики», «Електротехніка та 
електромеханіка», «Економіка», «Гуманитарньїй зкологический журнал», 
«Бюджетна бухгалтерія», «Екологічний вісник», «Нафтова галузь України», 
«Украйна за рулем».

Власної видавничої бази коледж не має.

Зауваження. Повільно оновлюється бібліотечний фонд сучасними 
україномовними підручниками та фаховими виданнями.



Висновок. Експертна комісія визначає, що інформаційне забезпечення 
для провадження освітньої діяльності з підготовки молодшого спеціаліста за 
освітньо-професійною програмою «Маркшейдерська справа» спеціальності 184 
Гірництво є достатнім і відповідає Ліцензійним умовам.

Експертна комісія перевірила виконання навчального плану підготовки 
молодшого спеціаліста за освітньо-професійною програмою «Маркшейдерська 
справа» спеціальності 184 Гірництво, навчальну документацію, розклади занять, 
екзаменаційні відомості, відомості оцінювання курсових та дипломних проектів, 
звітів з практик, і відзначає, що навчальний план у цілому виконується. 
Організація освітнього процесу, контроль за рівнем знань, вмінь і навичок 
студентів проводиться у у Лисичанському державному гірничо-індустріальному 
коледжі згідно з Положенням про організацію освітнього процесу.

Навчальним планом підготовки техніків-маркшейдерів (2016 р.) перед
бачено 29 навчальних дисциплін, 3 курсових проекти, 6 видів практики, 13 
семестрових іспитів.

З метою контролю якості курсових проектів проведена акредитаційна 
експертиза проектів з дисциплін «Основи вищої геодезії», «Маркшейдерська 
справа» та «Гірнича геометрія» за останні три роки, яка в цілому відзначила 
достатній рівень виконання проектів. Курсові проекти розроблені студентами 
згідно із завданнями, що затверджені на засіданні циклової комісії. Тематика 
курсових проектів відповідає змісту навчальних програм дисциплін та 
спрямована на формування у студентів практичних навичок і вмінь, які 
передбачені освітньо-професійною програмою. Пояснювальні записки 
оформлені за вимогами держстандартів (ДСТУ 8.0003-95), Стандарту коледжу 
відповідно до Єдиних правил оформлення проектної та конструкторської 
документації з використанням комп’ютерної техніки та електронних таблиць. 
Результати захисту курсових проектів студентами відповідають вимогам 
підготовки молодшого спеціаліста в середньому: абсолютна успішність -  100%, 
якість навчання - 66,7%. Розбіжність між оцінками, які виставлено викладачами 
та експертами, незначна (додаток 1).

Під час проведення акредитаційної експертизи члени експертної комісії 
провели контрольні вимірювання залишкових знань студентів за циклами 
соціально- гуманітарної, фундаментальної, природничо-наукової та 
загальноекономічної, професійної та практичної підготовки навчального плану 
зі студентами випускного курсу групи 1МС-15/9, які прийнято на навчання у 
2016 році за Переліком галузей знань та спеціальностей 2015 року.

Комплексна перевірка знань студентів дозволила виявити рівень підготовки 
спеціалістів з напрямку їхньої майбутньої професійної діяльності.

Зміст завдань комплексних контрольних робіт (далі ККР) відповідає 
вимогам освітньо-професійної програми з підготовки молодших спеціалістів і 
повністю відображає зміст дисциплін за навчальним планом. Завдання ККР

8. ВІДПОВІДНІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИМ 
ВИМОГАМ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ



мають прикладний характер і потребують вміння застосовувати теоретичні 
знання під час розв’язання практичних та ситуаційних завдань.

Пакети ККР розглянуті та ухвалені на засіданні циклової комісії та 
затверджені директором коледжу.

Виконання експертних ККР показала абсолютну успішність 100%, а якість 
навчання в середньому становила більше 50,0%.

Аналіз робіт студентів показує, що вони мають достатній рівень знань, 
результатом чого є обґрунтовані і повні відповіді на теоретичні питання та 
вирішення практичних завдань, студенти в цілому володіють навчально- 
програмним матеріалом, вміють застосовувати теоретичні знання, але іноді не 
вміють обґрунтовувати свої думки і узагальнювати висновки.

В цілому результати проведення комплексних контрольних робіт вказують 
на об’єктивність при самоаналізі.

Зауваження. При курсовому проектуванні недостатньо приділяється уваги 
застосуванню інформаційних технологій.

Висновок. Експертна комісія визначає, що зміст комплексних контрольних 
робіт відповідає стандартам вищої освіти, а підсумки їх виконання студентами 
відповідають критеріям і вимогам щодо акредитації підготовки молодших 
спеціалістів. Розходження результатів проведення ККР при самоаналізі та 
експертній перевірці незначні.

Таким чином, якість підготовки молодших спеціалістів за освітньо- 
професійною програмою «Маркшейдерська справа» спеціальності 184 
Гірництво відповідає державним вимогам до підготовки молодших спеціалістів.

За звітний період 2016-2018 роки зауважень та приписів щодо освітньої 
діяльності з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Маркшейдерська справа» спеціальності 184 Гірництво від Міністерства освіти і 
науки України, Департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації та 
інших державних органів не було.

Попередньою акредитаційною експертизою у 2014 році було встановлено 
ряд недоліків в освітній діяльності Коледжу, які за період 2014-2018 р., а саме:

1. Недостатня кількість навчальних посібників, підручників та інше з 
деяких фахових дисциплін («Вступ до спеціальності», «Організація 
маркшейдерських робіт»), виданих державною мовою після 2005 року.

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

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



З метою вирішення питання щодо збільшення кількості примірників 
україномовних підручників, навчальних посібників у коледжі ведеться робота з 
переведення паперових носіїв інформації у електронні (СБ) з дисциплін «Вступ 
до спеціальності» та «Організації маркшейдерських робіт». 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.

2. Лабораторії і кабінети циклової комісії маркшейдерських дисциплін 
сучасними геодезичними приладами та устаткуванням поповнюються повільно.

У 2018 році придбано оптичний нівелір Оеотах-2а1 132 зі штативом і 
рейкою, рулетка 30м -  4 шт., рулетка 50м -  1шт., рулетка 5м -  3 шт.

3. Для підвищення якості навчання викладачами фахових дисциплін 
розглянути питання створення електронних презентацій щодо вивчення 
сучасних приладів, устаткування та методик здійснення маркшейдерського 
забезпечення.

За період 2014-2018 р. викладачами маркшейдерських дисциплін створено 
електронні тематичні презентації у загальній кількості 20 примірників з 
навчальних дисциплін «Маркшейдерська справа», «Геодезія», «Гірнича 
геометрія», «Основи вищої геодезії», «Теорія помилок вимірювань», 
«Організація маркшейдерських робіт», «Основи інженерної геодезії».

4. Недостатня кількість пакетів прикладних програм та
мультимедійних засобів для впровадження в навчальний процес нових 
комп ’ютерних технологій навчання.

За звітний період придбано для лабораторії «Маркшейдерської справи і 
гірничої геометрії» проектор Асег115п, ноутбук Ь є п о у о ,  екран; для кабінету 
«Основи вищої геодезії» - проектор Асег ХІ123 та екран. При виконанні 
індивідуальних робіт здобувачами освіти використовуються пакети прикладних 
програм КОМПАС, К-МЕЧЕ, АиіоСАО, Місгозой ЕХСЕЬ, Місгозой Ро\¥ег Роіп.

5. Оформити відповідно до сучасних вимог технічних стандартів залу 
дипломного проектування.

У червні 2018 року розпочато ремонт, придбано меблі, світлостоли та 
комп’ютерне обладнання, термін введення в дію зали дипломного проектування
- березень 2019 року.

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 березня по 26 березня 2014 р. відповідно до наказу 
Міністерства освіти і науки України № 525-л від 14.03.2014 р. «Про проведення 
акредитаційної експертизи», в цілому виконані.

Експертна комісія розглянула подану Лисичанським державним гірничо- 
індустріальним коледжем акредитаційну справу та провела експертне 
оцінювання відповідності освітньої діяльності державним вимогам щодо 
акредитації освітньо-професійної програми «Маркшейдерська справа» 
спеціальності 184 Гірництво галузі знань 18 Виробництво та технології. На 
підставі акредитаційної експертизи зроблені такі висновки:

1. Програма освітньої діяльності та умови її здійснення, освітньо- 
професійна програма, навчальні плани, рівень і якість знань при підготовці 
техніків-маркшейдерів за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст 
у Лисичанському державному гірничо-індустріальному коледжі відповідає 
вимогам щодо акредитації та забезпечує державну гарантію якості вищої освіти.

2. Стан навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного 
забезпечення освітнього процесу, соціальна інфраструктура, фінансово-майнові 
гарантії тощо відповідають заявленому рівню підготовки молодших 
спеціалістів.

3. Організація освітнього процесу, наявність аудиторій і лабораторний 
фонд, технічне забезпечення освітнього процесу, стан матеріально-технічної 
бази і, зокрема, оснащеність комп’ютерною технікою, якісний склад 
педагогічних кадрів достатні для підготовки за освітньо-професійною 
програмою «Маркшейдерська справа» спеціальності 184 Гірництво.

4. Навчальний план виконується відповідно до освітньо-професійної
програми «Маркшейдерська справа» спеціальності 184 Гірництво; рівень знань
з дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної, природничо-наукової та • •• і  • «  •• •• • • • загальноекономічної, професійної та практичної підготовки відповідає
акредитаційним вимогам щодо підготовки молодших спеціалістів.

Всебічний самоаналіз освітньої діяльності Лисичанського державного 
гірничо-індустріального коледжу з підготовки молодшого спеціаліста за 
освітньо-професійною програмою «Маркшейдерська справа» спеціальності 184 
Гірництво галузі знань 18 Виробництво та технології показав, що заклад освіти 
відповідає основним встановленим вимогам до закладів вищої освіти:

• до нормативно-правової бази входять всі необхідні документи;
• навчальна площа складає 19,4 кв.м на 1 студента;

10. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ



• кадрове, навчально-методичне и матеріально-технічне забезпечення 
дозволяє здійснювати навчання фахівців за ОПП спеціальності;

• абсолютна успішність і якість навчання вище ніж встановлені критерії.

З метою вдосконалення освітнього процесу та підвищення рівня 
підготовки фахівців у Лисичанському державному гірничо-індустріальному 
коледжі за освітньо-професійною програмою «Маркшейдерська справа» 
спеціальності 184 Гірництво галузі знань 18 Виробництво та технології 
пропонується:

- забезпечити оновлення як обладнання для спеціалізованих лабораторій, 
так і бібліотечний фонд україномовними фаховими виданнями;

- збільшити екземплярність навчально-методичного забезпечення в 
бібліотеці коледжу для самостійного опрацювання у сучасних формах подання 
інформації;

- для прискорення адаптації випускників і виконання реальних курсових, 
дипломних проектів активізувати діяльність циклової комісії щодо розширення 
переліку підприємств Луганської області і за її межами для проходження 
виробничого навчання та працевлаштування;

- для забезпечення подальшого сталого розвитку педагогічного складу 
необхідно сприяти омолодженню педагогічних кадрів;

- для розширення можливості користуватися навчально-методичною 
документацією здобувачами освіти за освітньо-професійною програмою 
«Маркшейдерська справа» створити розділ циклової комісії маркшейдерських 
дисциплін на офіційному сайті ЛДГІК;

- розширити бібліотеку програмного забезпечення освітнього процесу 
прикладними комп’ютерними програмами, в тому числі з переліку вільного 
програмного забезпечення. Для підвищення якості навчання продовжити 
створення викладачами фахових дисциплін електронних презентацій щодо 
вивчення сучасних приладів, устаткування та методик маркшейдерських 
розрахунків.

Зміст, організація, матеріально-технічне і навчально-методичне 
забезпечення освітнього процесу, якісний склад педагогічних працівників, 
рівень підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Маркшейдерська справа» спеціальності 184 Гірництво галузі знань 18 
Виробництво та технології відповідають чинним нормам освітньої діяльності та 
акредитаційним вимогам щодо підготовки молодшого спеціаліста і 
забезпечують якість підготовки згідно зі стандартами освіти.

11. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ

12. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК



зо

На підставі зазначеного вище експертна комісія Міністерства освіти і 
науки України зробила висновок про можливість акредитації освітньо- 
професійної програми «Маркшейдерська справа» спеціальності 184 
Гірництво галузі знань 18 Виробництво та технології освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст у Лисичанському державному 
гірничо-індустріальному коледжі.

Голова експертної комісії
професор кафедри маркшейдерії 
Національного технічного 
університету «Дніпровська 
політехніка», доктор технічних 
наук

Експерт
голова циклової комісії 
маркшейдерських дисциплін 
ДВНЗ Кам’янець-Подільського 
індустріального коледжу, 
викладач вищої категорії

21 лютого 2019 р.

В. НАЗАРЕНКО

З висновками ознайомлени
Директор Лисичанського; 
державного гірничо- \у 
індустріального коледжу

^ ^ ^ Н .  ТУГПКОВА

С. ЛОТОВ



Додаток 1

Результати акредитаційної експертизи курсових проектів

№ п і г  Тема виконання курсового П.І.Б. студента 17 г з/п проекта
Оцінка з курсовий проект
викладача експерта

Дисципліна «Основи вищої геодезії»

2017-2018 навчальний рік (V семестр)

1 Комишенко Т.С.
«Згущення триангуляційної мережі», 
в.16 4 (добре) 4 (добре)

2 Брянченко О.О. «Згущення триангуляційної мережі», 
в.7 3 (задовільно) 3 (задовільно)

Дисципліна «Маркшейдерська справа»

2017-2018 навчальний рік (VI семестр)

1 Комишенко Т.С.
«Орієнтування шахти через 
2 вертикальних стовбура. Гіроскопічне 
орієнтування»,

5 (відмінно) 5(відмінно)

2 Брянченко О.О.
«Орієнтуванняшахти через 
2 вертикальнихстовбура. 
Гіроскопічне орієнтування»,

3 (задовільно) 3 (задовільно)

Дисципліна «Гірнича геометрія»
2018-2019 навчальний рік (VII семестр)

1 Комишенко Т.С.

Геометризація вугільного пласта та 
підрахунок запасів корисної копалини» 
ДП «Первомайськвугілля» шахта 
«Тошківська», пл.Ьз

5 (відмінно) 5 (відмінно)

2 Брянченко О.О.

Геометризація вугільного пласта та 
підрахунок запасів корисної копалини» 
ПАТ «Лисичанськвугілля», 
шх. ім. Д.Ф.Мельникова, пл. І4

4 (добре) 3 (задовільно)

Голова експертної комісії 

Експерт

Директор коледжу

B. НАЗАРЕНКО 

Н. ТУПІКОВА

C. ЛОТОВі
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ДЕК Л АРА Ц ІЯ
про дотримання ліцензійних умов освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст 
за освітньо-професійною програмою «Маркшейдерська справа» 

спеціальності 184 Гірництво

Найменуванни 
показника (нормативу)

! Значення
ІІОІчЯІІІПК'іі

(нормативу)

Фактичне
значскнн

показника

Відхилення 
фактичного 

'значення пока пінка 
вії нормативного

1 2 3 4

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Заявлений ліцензований обсяг (денна форма 
навчання/заочна форма навчання) 50/- 50/- -

КАДРОВІ ВИМОГИ  
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 

загально-економічна підготовка;
- професійна та практична підготовка

25
25
25

68,9
76,5
94,3

+43,9
+51,5
+69,3

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 21,2 +11,2
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 педагогічними працівниками та/або наказів 
про прийняття їх на роботу

+ + -



1 2 3 4

ТГХНОЛОГІЧІІІ вимоги
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої дімльнос і і у сфері вищої 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 (мінімальний відсоток кількості 
аудиторій)

10 52,6 +42,6

3.Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 
студентів

6 20 +14

4. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому 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 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 
щодо навчально-методичного забезпечення освії пьої діяльності у сфері вищої освіти

1. Наявність освітньо-професійної програми + + -
2. Наявність навчального плану, за яким 
здійснюється підготовка здобувачів освіти

4* + -

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 + + -



1 2 3 4

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо інформаційного забезпеченні! освітньої діяльності у сфері вищої осві ї н

1. 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)

ЗО 75 +45

ДЕКЛАРАЦІЯ
про дотримання Державних вимог до акредитації 

освітньо-професійної програми «Маркшейдерська справа» 
спеціальності 184 Гірництво освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

Найменування 
показника (норматив})

Знаменнії 
показника 

(нормаіиву)

Фактичне 
іііаченнії 

нока лійка

Відхилення 
фактичного 

значення показника 
від нормашвноіо

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 працюібть у навчальному 
закладі за основним місцем роботи, які 
займаються вдосконаленням навчально- 
методичного забезпечення, науковими 
дослідженнями, підготовкою підручників та 
навчальних посібників, %

100 100 -



1 2 3 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 - - -

3.1 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
професор кафедри маркшейдерії 
Національного технічного 
університету «Дніпровська 
політехніка», доктор технічних наук В. НАЗАРЕНКО

Експерт
голова циклової комісії 
маркшейдерських дисциплін ДВНЗ 
Кам’янець-Подільського 
індустріального коледжу, викладач 
вищої категорії

З висновками ознайомлений
Директор Лисичанського державного 
гірничо-індустріального коледжу

Д о с в іти

Н. ТУПІКОВА

с. лотов


